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EPÍGRAFE 

 

Sou diferente, 
É esta a minha sina. 
Porque nasci eu assim? 
Porque nasci diferente? 
Foi azar do destino? 
Ou foi Deus que assim o quis? 
Não sei... só sei que 
Sou diferente... 
No corpo, ou no aspecto 
Porque no resto... 
Sou uma pessoa  
Igual a toda a gente. 
  
Estou amputado 
De órgãos ou membros, 
Não de afetos nem de sentimentos. 
Sou cego 
Mas o meu corpo vê e sente. 
Sou surdo 
Mas o meu corpo ouve e sente. 
Não falo 
Mas todo o meu corpo comunica e sente. 
Sou paraplégico 
Mas estou vivo e sinto. 
E se vivo aprisionado 
Na cama ou na cadeira de rodas 
Ou se vivo enclausurado 
Num mundo de escuridão ou de silêncio 
Não deixo de ser gente, e de sentir... 
Como os outros... 
(Ou talvez mais?!) 
Porque no resto... 
Sou uma pessoa 
Igual a toda a gente 
  
Apesar das minhas limitações 
Estou vivo e tenho sentimentos 
Penso, e sinto... 
(Ah como eu sinto!) 
Sou deficiente 
Porque sou diferente 
Não que seja tonto... ou louco... 
Tonto sou, quando eu quero 
E de louco... 
Todos temos um pouco! 
  
In Jornal o “Mirante”, 1 de dezembro de 2008. 



 
 

RESUMO 
 
 

Esta Tese inscreve-se na temática da avaliação de políticas públicas. Demarcou como objeto 
de estudo o Programa Incluir: acessibilidade na educação superior, orientando-se pela 
seguinte pergunta de pesquisa: Como o Programa Incluir está sendo implementado na 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)? Estabeleceu como objetivo (geral) 
avaliar o processo de implementação do Programa Incluir na UFRN, e como objetivos 
específicos: identificar os fatores que facilitam e os fatores que obstacularizam a 
implementação do Programa Incluir e que condicionam o alcance dos objetivos do mesmo na 
UFRN; conhecer os serviços, recursos e apoios técnicos existentes e disponibilizados pela 
Programa Incluir na perspectiva de viabilizar a inclusão educacional dos acadêmicos com 
deficiência nessa IFES; detectar as barreiras (arquitetônica, pedagógica, de comunicação e 
informação e atitudinal) que dificultam o processo de implementação do Programa Incluir na 
UFRN; identificar as estratégias de implementação do Programa Incluir nessa IFES. A 
hipótese enunciada para nortear o estudo afirmou que O Programa Incluir implementa 
recursos, serviços, apoios técnicos que minimizam as barreiras arquitetônicas, pedagógicas e 
de comunicação e informação, viabilizando parcialmente a inclusão educacional de 
acadêmicos com deficiência na UFRN. Os procedimentos metodológicos utilizados para o 
alcance do objetivo proposto consistiram em revisão da literatura, pesquisa documental, 
observação sistemática e pesquisa de campo.  A pesquisa de natureza qualitativa utilizou para 
a coleta de dados entrevista semiestruturada aplicada aos sujeitos constituintes do quadro 
amostral, quais sejam: discentes com deficiência física, auditiva, visual, intelectual e múltipla, 
professores, presidente e técnicos da Comissão Permanente de Apoio a Estudantes com 
Necessidades Especiais (CAENE), bolsistas e monitor. A tese conclui que o processo de 
implementação do Programa Incluir na UFRN efetiva apoios técnicos, serviço de intérprete de 
LIBRAS, recursos pedagógicos em formato acessível, recursos financeiros sistemáticos, os 
quais, associados a um conjunto de estratégias institucionais, como criação de normatizações 
relativas à inclusão educacional, instalação de laboratórios de acessibilidade, disponibilização 
de tecnologias assistivas, materialização de parcerias intrainstitucionais, apoio da Reitoria, 
constituem fatores facilitadores do processo de implementação do programa avaliado. Por 
outro lado, constatamos desproporcionalidade na produção, adaptação e disponibilidade de 
recursos didáticos pedagógicos em formato acessível em relação aos tipos de deficiência, 
certo desconhecimento/invisibilidade do Programa Incluir, multiplicidade de objetivos, 
público-alvo distinto do preconizado no documento oficial, subestimação da participação dos 
professores na condição de implementadores (in)diretos do Programa, o que, associado ao 
formalismo do parecer técnico emitido pela CAENE, sem a devida mediação entre técnicos da 
CAENE, professores e coordenadores de cursos, evidencia o que cunhamos como barreira 
burocrática. Essa coexiste com as remanescentes barreiras atitudinal, de infraestrutura, 
pedagógica e de comunicação e informação. Esses fatores inscrevem-se como obstáculos à 
implementação do Programa Incluir na UFRN. A despeito dos mesmos, podemos inferir que 
o Programa Incluir contribui com o percurso de formação profissional e a participação parcial 
dos acadêmicos com deficiência na UFRN. 
 
 
Palavras-chave: Avaliação de Políticas Públicas; Implementação; Programa Incluir; 
Deficiência; Educação Superior; Educação Especial numa Perspectiva Inclusiva. 
 
 

 



 
 

ABSTRACT 
 
 

This thesis is a part of the public policies evaluation. It is demarcated as study object the 
Include Program: accesibility in higher education, being guided by the following research 
question: How the Include Program is being implemented at the Federal University of Rio 
Grande do Norte (UFRN)? It established as (general) objective to evaluate the process of 
implementation of the Include Program at UFRN, and as specific objectives: to identify the 
factors that facilitate and the factors that obstruct the implementation of the Include Program, 
and that condition the achievement of its objectives at UFRN; to know the services, resources 
and technical support existing and made available by the Include Program in the perspective 
of enabling the educational inclusion of disabled students in this IFES; to detect barriers 
(architectural, pedagogical, communication and information and attitudinal) that hinder the 
implementation process of the Include Program at UFRN; to identify the implementation 
strategies of the Include Program in this IFES. The hypothesis enunciated to guide the study 
stated that the Include Program implements resources, services, technical support that 
minimize architectural, pedagogical and communication and information barriers, partially 
enabling the educational inclusion of disabled students in UFRN. The methodological 
procedures used to reach the proposed objective consisted of literature review, documentary 
research, systematic observation and field research. The qualitative research used for the data 
collection semistructured interview applied to the constituent subjects of the sample frame, 
namely: students with physical, auditory, visual, intellectual and multiple disabilities; 
teachers; president and technicians of the Permanent Commission to Support Students with 
Special Needs (CAENE); and scholarship holders and monitor. The thesis concludes that the 
implementation process of the Include Program at UFRN provides technical support, a 
LIBRAS interpreter service, pedagogical resources in an accessible format, systematic 
financial resources, which, together with a set of institutional strategies, such as creation of 
norms related to educational inclusion, Installation of accessibility laboratories, provision of 
assistive technologies, materialization of intra-institutional partnerships, support of the 
Rectory, are factors that facilitate the implementation process of the Include Program. 
Besides, we find disproportionality in the production, adaptation and availability of 
pedagogical didactic resources in relation to the types of disability, a lack of 
awareness/invisibility in the Include Program, multiplicity of objectives, different target 
audience from the official document, underestimation of the participation of teachers in the 
condition of (in)direct implementers of the Program, witch, together with the technical 
opinion formalism issued by CAENE, without proper mediation between CAENE 
technicians, teachers and course coordinators, shows what we have classified as a 
bureaucratic barrier. This coexists with the remaining attitudinal, infrastructure, pedagogical 
and communication and information barriers. These factors are inscribed as obstacles to the 
implementation of the Include Program at UFRN. Notwithstanding to this, we can infer that 
the Include Program contributes to the vocational training course and the partial participation 
of disabled academics in UFRN. 
 
Keywords: Public Policies Evaluation; Implementation; The Include Program; Disability; 
College Education; Special Education in an Inclusive Perspective. 

 

 

 

 



 
 

RÉSUMÉ 
 

 
Cette thèse concerne l’évaluation des politiques publiques. Elle a pour objet d’étude le 
programme « Incluir »: L’accesibilité dans l’enseignement supérieur, afin de répondre à la 
question de recherche suivante: comment le programme Incluir est-il mis en œuvre à 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)? Cet article a établi comme objectif 
général l’évaluation du processus de mise en œuvre du programme Incluir à UFRN, et en tant 
qu’objectifs spécifiques d’identifier les facteurs qui ont facilité et les obstacles concernant le 
programme Incluir et qui déterminent ses objéctifs à UFRN; de connaître les services, les 
ressources et le soutien technique existants et offerts par le programme visant à rendre 
l’inclusion éducative disponible pour les étudiants handicapés dans ces institutions; de 
détecter les frontières (architecturales, pédagogiques, de communication et d’information, 
d’attitudes) qui rendent difficile le processus de mise en œuvre du programme à UFRN; 
d’identifier les stratégies de mise en œuvre du programme dans ces institutions. L’hypothèse 
montrée pour guider l’étude a affirmé que le programme « Incluir » met en œuvre des 
ressources, des services et un soutien technique qui minimisent les frontières architecturales, 
pédagogiques et de communication et d’information, permettant partiellement l’inclusion 
d’étudiants handicapés à UFRN. Les processus méthodologiques utilisés pour atteindre 
l’objectif proposé sont constitués par la revue de la littérature, la recherche documentaire, 
l’observation systématique et la recherche sur le terrain. La recherche de nature qualitative a 
utilisé une collecte de données, ce qui était une entrevue semi-structurée appliquée aux sujets 
constituants du tableau d’échantillonnage, à savoir: les étudiants ayant de handicaps 
physiques, auditifs, visuels, intellectuels et multiples, les professeurs, le président et les 
techniciens du Comité Permanent de Soutien aux Étudients ayant de Besoins Spéciaux 
(CAENE), les boursiers et le moniteur. La thèse a conclu que le processus de mise en œuvre 
du programme « Incluir » à UFRN concrétise les supports techniques, les services d’interprète 
de langue des signes, les ressources pédagogiques d’une manière accessible, des ressources 
financières systématiques qui, associées à un ensemble de stratégies institutionnelles, telles 
que la création des règles concernant l’inclusion éducative, la création des laboratoires 
d’accessiblité, la disponibilité des technologies d’assistance, la matérialisation des partenariats 
intra-institutionnels et l’assistance du presbytère, ceux qui sont tous des facteurs facilitateurs 
du processus de mise en œuvre du programme évalué. D’autre part, on a vérifié la 
disproportionnalité dans la production, l’adaptation et la disponibilité des ressources 
didactiques pédagogiques d’une manière accessible aux types de handicaps, une sorte de non-
familiarité/invisibilité du programme « Incluir », la multiplicité des objectifs, le groupe cible 
distingué de celui recommandé dans le document officiel, la sous-estimation de la 
participation des professeurs en tant que contributeurs (in)directs du programme, qui, associée 
à la formalité des conseils techniques émis par CAENE, professeurs et coordinateurs de cours, 
démontrent ce qu’on appelle barrière bureaucratique. Cet obstacle coexiste avec les frontières 
restantes de l’attitude, de l’infrastructure, de la pédagogie, de la communication et de 
l’information. Ces facteurs s’immiscent comme des entraves au programme « Incluir » à 
UFRN. En dépit d’eux, il est possible déduire que le programme « Incluir » contribue à la 
formation professionnelle et à la participation partielle des élèves handicapés de UFRN. 
 
Mots-clés : Évaluation des politiques publiques; Mise en œuvre; Programme « Incluir »; 
Handicaps; Enseignement supérieur; Enseignement spécial; Perspective inclusive. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 JUSTIFICATIVA, OBJETO DE ESTUDO E PERGUNTA DE PARTIDA 

 

A educação especial numa perspectiva inclusiva é uma ação estatal recente, data das 

últimas décadas do século XX, embora o atendimento educacional para as pessoas com 

deficiência remonte à Idade Moderna, particularmente ao século XVI. No decorrer da história, 

registra-se que o acesso desse segmento social à educação escolar foi marcado por diversas 

concepções, entre as quais se destacam a segregacionista, a integracionista e a orientada para 

a inclusão. Nesse percurso, a natureza das instituições que prestaram esse atendimento se 

diversificou e ampliou, sendo pioneiras as instituições filantrópicas, seguidas de organizações 

particulares e, posteriormente, de instituições estatais. Atualmente coexistem instituições 

filantrópicas e estatais. 

Nosso trabalho aborda a educação especial numa perspectiva inclusiva no âmbito da 

educação superior. Demarca como objeto de estudo o Programa Incluir: acessibilidade na 

educação superior. Este programa foi criado em 2005, em cumprimento ao Decreto Nº 

5.296/2004, de abrangência nacional, e é destinado às Instituições Federais de Ensino 

Superior (IFES).  

No período entre 2005 e 2011, seu processo de implementação ocorreu através de 

chamadas públicas concorrenciais, realizadas pela Secretaria de Educação Especial (SEESP) e 

Secretaria de Educação Superior (SESu), por meio das quais as IFES apresentaram projetos, 

correlatos às orientações dos editais, ou seja, projetos que contemplavam a criação e/ou 

consolidação dos Núcleos de Acessibilidade, visando eliminar barreiras físicas, pedagógicas, 

nas comunicações e informações, nos ambientes, instalações, equipamentos e materiais 

didáticos (BRASIL, SECADI/SESu, 2013, p.13). 

Entretanto, segundo esse documento, a partir de 2012, esta ação transforma-se 

oficialmente em Política de Acessibilidade, vinculada ao Ministério da Educação (MEC), por 

meio da SESu e da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 

(SECADI). Propõe ser universalizada e institucionalizada por meio dos Núcleos de 

Acessibilidade nas IFES, mediante o aporte contínuo e sistemático de recurso financeiro 

previsto no orçamento de cada instituição. O Programa Incluir demarca como objetivo a 

criação e consolidação de núcleos de acessibilidade, visando à inclusão de pessoas com 

deficiência, mediante a eliminação de barreiras pedagógicas, arquitetônicas e de comunicação 

e informação. 
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Para tanto, compete à gestão das IFES o planejamento e a implementação das metas, 

serviços e recursos de acessibilidade que promovam a plena participação dos estudantes com 

deficiência, assim como o monitoramento de suas matrículas. Entre os recursos e serviços de 

acessibilidade a serem disponibilizados, destacam-se: tradutor e intérprete de Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS), guia intérprete, equipamentos de tecnologia assistiva, 

materiais pedagógicos acessíveis, atendendo às necessidades específicas desses estudantes 

(op. cit., p. 12).  

A implementação da política de acessibilidade nas IFES deve também está 

contemplada 

 

no plano de desenvolvimento institucional; no planejamento e execução 
orçamentária, nos custos gerais com o desenvolvimento do ensino, pesquisa e 
extensão; no planejamento e composição do quadro de profissionais; nos projetos 
pedagógicos dos cursos; nas condições de infraestrutura arquitetônica; nos serviços 
de atendimento ao público; no sítio eletrônico e demais publicações; no acervo 
pedagógico e cultural; e na disponibilização de materiais pedagógicos e recursos 
acessíveis (ibid). 
 

 
Para o que interessa neste estudo, avaliamos o Programa Incluir: acessibilidade na 

educação superior na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), notadamente a 

graduação na modalidade presencial, no campus central, no período de 2012 a 2014. Isto 

porque entendemos que é a partir de 2012 que esse programa configura-se como parte de uma 

política pública, caracterizada por ações sistematizadas, contínuas, planificadas, com público-

alvo definido e aporte de recursos financeiros, possibilitando, portanto, sua avaliação nessa 

dimensão. Diferentemente do momento anterior, marcado por chamadas concorrenciais, em 

que a implementação do programa estava condicionada à aprovação da proposta do edital 

correspondente, destarte incorrendo potencialmente em descontinuidades, dificultando uma 

avaliação de uma atividade contínua. 

  Estudar esse Programa na UFRN respaldou-se em distintas razões: a) na UFRN existe 

um núcleo de acessibilidade consolidado, nomeado de Comissão Permanente de Apoio a 

Estudantes com Necessidades Especiais (CAENE); b) existe um quantitativo de acadêmicos 

matriculados com todos os tipos de deficiência; c) o Rio Grande do Norte é o Estado em que 

trabalhamos, e a UFRN, a instituição onde estudamos a pós-graduação stricto sensu, por isso, 

supomos que haveria certa aproximação com a unidade pesquisada. Pensamos que essas 

condições possibilitariam a viabilidade e exequibilidade da pesquisa de campo, além de que, 

segundo dados da Cartilha do Censo (2010), o Rio Grande do Norte apresenta o maior índice 

de pessoas com deficiência no território nacional. 
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Entendemos que delimitar nosso estudo à UFRN não significa torná-lo menos 

importante do que expandi-lo para outras IFES, antes acreditamos que essa circunscrição 

potencializa sua viabilidade, exequibilidade, aprofundamento do fenômeno analisado, o que 

pode subsidiar estudos comparativos em outras unidades da federação e lançar questões gerais 

importantes às demais unidades acadêmicas e, destarte, se constituir em contribuição para a 

ampliação da acessibilidade das pessoas com deficiência no ensino superior.  

 A escolha e definição do nosso objeto de estudo – Programa Incluir: acessibilidade na 

educação superior – vincula-se à dupla motivação teórico-prática. Em se tratando da dimensão 

prática, relaciona-se ao nosso exercício na docência, ministrando seminários acerca da 

temática, orientando monografias, acompanhando grupos de estágio na Associação dos Pais e 

Amigos dos Excepcionais (APAE-Mossoró/RN). Intensifica-se na materialização da 

dissertação do mestrado intitulada As Pessoas Com Deficiência No Mercado de Trabalho: 

expressão das desigualdades sociais e na realização de pesquisas, em que, de forma explícita 

ou subjacente, revelam-se diversas nuances de violação de direitos a esse segmento social. 

Interesse esse que se desdobra, potencializa-se e desafia-nos cada vez mais, estando na 

direção do então Departamento de Apoio à Inclusão, atual Diretoria de Políticas e Ações 

Inclusivas (DAIN), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), que 

congrega discussões e ações relativas à política de educação numa perspectiva inclusiva 

destinada aos acadêmicos com necessidades educacionais específicas e, entre essas, as 

pessoas com deficiência, cujo objetivo consiste em possibilitar uma formação acadêmica em 

condições de igualdade com os demais acadêmicos.  

Em se tratando da motivação teórica, no período de abril de 2013 a junho de 2014, 

realizamos levantamentos bibliográficos sobre a temática em livros, revistas, artigos, teses, 

dissertações, sites eletrônicos, anotações das disciplinas cursadas no doutorado (2013, 2014), 

diálogos com o professor orientador, durante as reuniões de orientação do doutorado, 

exposição e debates de textos realizados por membros do Grupo Interdisciplinar de Estudos e 

Avaliação de Políticas Públicas (GIAPP) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) e em eventos nacionais e internacionais (VI Congresso Brasileiro de Educação 

Especial e IX Encontro da Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação 

Especial/2014, VI Seminário Nacional sobre Educação e Inclusão Social de Pessoas com 

Necessidades Educacionais Especiais/2014, V Seminário de Modelos e Experiências de 

Avaliação de Políticas, Programas e Projetos Sociais e III Seminário Internacional sobre 

Avaliação - SEMEAP/2014, Seminário sobre Experiências em Avaliação e Análise de 

Políticas Públicas - GIAPP/2013, VI e VII Jornada Internacional de Políticas Públicas – 
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JOINPP 2013, 2015), correlatos à educação especial e avaliação de políticas públicas, 

respectivamente. 

Enfatizamos os levantamentos nos sites do governo federal, notadamente aqueles que 

tratam diretamente do nosso objeto de estudo, a saber: Secretaria Nacional de Promoção dos 

Direitos das Pessoas com Deficiência, particularmente na Diretoria de Políticas de Educação 

Especial (DPEE) e no Departamento de Políticas Temáticas dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência; no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP), acerca do número de matrículas de estudantes com deficiência por Instituições de 

Ensino Superior e na Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (CAPES), 

no seu banco de teses, objetivando identificar a produção sobre o Programa Incluir. Nessa 

direção, iniciamos a busca por assunto, inserindo as palavras Programa Incluir, obtendo 

resultado ZERO, entretanto, inserindo as palavras Avaliação de processo em políticas sociais 

e políticas de inclusão, apareceram várias teses e dissertações. A partir dessa averiguação, 

selecionamos aquelas que de alguma forma abordam ensino superior e políticas inclusivas no 

ensino superior, as quais poderão ser visualizadas nos apêndices.  

Todavia, em relação às buscas efetuadas no site da CAPES, merece destacar que 

encontramos a tese de CASTRO (2011) e a dissertação de SOUZA (2010), que tratam do 

Programa Incluir. Ambas as produções acadêmicas estabeleceram recortes e períodos distintos 

daqueles que enfocamos na nossa tese, isto é, realizamos uma avaliação do processo de 

implementação do Programa Incluir: acessibilidade no ensino superior na UFRN no período 

de 2012 a 2014.  

Se o levantamento de informações em meios eletrônicos revela, por um lado, a 

escassez de estudos sobre o Programa Incluir, particularmente sobre a avaliação do seu 

processo de implementação, essa constatação mostra alguma originalidade do nosso estudo, 

reafirmada, inclusive pelo presidente da CAENE. Por outro lado, descortina a necessidade de 

ampliação de pesquisas voltadas para pessoas com deficiência na educação superior, 

considerando que existe um contingente expressivo delas na sociedade brasileira. De acordo 

com a Cartilha do Censo 2010, publicada em 2012, 23,9% da população residente no Brasil 

possui algum tipo de deficiência, assim distribuídas: visual - 18,6%, motora - 7%, auditiva - 

5,10% e intelectual - 1,40%.  

Comparando os dados desse censo por estados e regiões brasileiras, a Região Nordeste 

desponta com a maior taxa de pessoas com deficiência, 26,3%, superando inclusive a taxa 

nacional. Do lado oposto, está a Região Sul com 22,5%, seguida da Região Centro-Oeste com 

22,51%. Entre os Estados brasileiros aqueles que apresentam as maiores taxas de pessoas com 
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deficiência, são: Rio Grande do Norte - 27,86%, Paraíba - 27,76%, Ceará - 27,69%, Piauí -

27,59%, Pernambuco - 27,58% e Alagoas - 27,54%, todos com uma taxa muito acima da 

média nacional de 23,9%.  

Situando a discussão em nível da UFRN, observa-se com base em dados da 

PROPLAN/SIGAA, especificamente no documento intitulado UFRN em Números 2012 – 

2015, que no período de 2012 a 2014 essa IFES contabilizou os seguintes números de 

matrículas em cursos de graduação, na modalidade presencial: 2012 - 28.409; 2013 - 28.812; 

2014 - 26.784.   

Segundo quadro disponibilizado pela CAENE (2015) no mesmo período, do total de 

discentes matriculados, somente setenta e oito (78) são acadêmicos com deficiência e estão 

cadastrados na CAENE. Essa ressalva do cadastro, nesse órgão, se faz necessária, para 

esclarecer que esse quantitativo pode não significar o universo dos estudantes nessa condição, 

uma vez que o cadastro nessa comissão expressa a vontade do discente. Dizendo de outro 

modo, supõe-se que nem todos os estudantes com deficiência matriculados na UFRN estão 

cadastrados na CAENE.  

Entretanto, independentemente do cadastro, o quadro acima exposto sinaliza também 

as fragilidades da educação inclusiva no ensino superior, seja em âmbito federal ou local, 

evidenciadas, sobretudo, no descompasso entre a quantidade numérica de pessoas com 

deficiência e o acesso desse grupo social à educação superior. Chama atenção também para a 

quantidade ínfima de acadêmicos com deficiência matriculados nesse nível educacional, 

levando-nos a questionar: como são operacionalizados os dispositivos legais correspondentes 

aos acadêmicos com deficiência nas IFES? Quais são os principais obstáculos que os 

acadêmicos com deficiência enfrentam no ensino superior? Existe relação entre o baixo índice 

de acadêmicos com deficiência e a falta ou parca acessibilidade a eles oferecida? Quais são as 

barreiras que esses estudantes enfrentam no processo de aprendizagem nas IFES? Como as 

IFES têm se organizado para operacionalizar o Programa Incluir?  

Das indagações anteriores emerge de modo sintético nossa Pergunta de Pesquisa: 

Como o Programa Incluir está sendo implementado na UFRN?  

Em todas as nossas experiências profissionais mencionadas, assim como em leituras 

realizadas, intercâmbio de experiências, debates, pesquisas, observações e relatos daqueles 

que têm deficiência, evidenciam-se como ponto comum o distanciamento entre o que a 

legislação preconiza e o que é realizado no cotidiano dessas pessoas. Esse fosso entre o legal e 

o real, que ocorre na prática, associado a outros elementos que acompanham esse segmento 

social ao longo da história, a exemplo da dificuldade de inserção ou não inserção em diversos 
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processos sociais, preconceitos por eles vivenciados, tem deixado as pessoas com deficiência 

à margem de seus direitos, ou então esses são negados disfarçadamente ou, ainda, apenas 

realizados em parte, o que nos permite aduzir a relevância desse trabalho, sobretudo no ensino 

superior, onde os estudos ainda são um tanto escassos. 

 Esperamos que a avaliação empreendida do Programa Incluir possa ser utilizada pelos 

gestores da UFRN e principalmente da CAENE, assim como por todos os envolvidos com a 

educação, dela extraindo os fatores facilitadores e analisando os obstáculos para inclusão dos 

acadêmicos com deficiência, na busca de aprimorar o referido programa, ampliando os 

aspectos que contribuem nesse processo e nessa direção, mas igualmente revendo, 

redirecionando/solucionando ou reduzindo as lacunas identificadas e inserindo o que foi 

pontuado como potenciais impulsionadores do seu aperfeiçoamento, de sorte que os 

conhecimentos adquiridos possam articular-se a outros tantos, em prol do direito à educação 

e, em particular, da educação superior numa perspectiva inclusiva. 

Do mesmo modo, esperamos que os esforços até então empreendidos por todos que se 

envolvem com a educação inclusiva na UFRN, conjugadas as proposições contidas nessa tese, 

possam contribuir para a ampliação do reconhecimento da UFRN/CAENE como instituição 

inclusiva no cenário nacional. 

 

1.2 PROBLEMATIZAÇÃO, OBJETIVOS, HIPÓTESE E INDICADORES 

 

Precede as reflexões acerca da educação das pessoas com deficiência e da avaliação de 

programas sociais o entendimento de deficiência. Nesse sentido, este trabalho adota a 

concepção de deficiência extraída da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência, aprovada em 2006, a qual o Brasil ratificou com status de Emenda 

Constitucional, onde se lê:  

 

Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de 
natureza física, mental e intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 
diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 
igualdade de condições com as demais pessoas (BRASIL, Decreto Nº 186/2008). 

 

A definição anterior inova em relação a diversas e distintas definições que a 

antecederam, conforme explicitaremos na parte que trata especificamente da deficiência, isto 

é, parte 3.1. Tais compreensões expressam o modo de conceber a deficiência e repercutem, 

entre outros aspectos, nos modelos educacionais. Assim, a educação escolar para as pessoas 
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com deficiência fundamentou-se em distintos paradigmas ao longo da história. Atualmente, o 

paradigma em construção preconiza a educação especial numa perspectiva inclusiva. Essa 

proposta inscreve-se em um movimento mundial mais amplo em prol de uma sociedade 

inclusiva. Nesse contexto, intensificam-se os debates e elaborações teóricas, criam-se políticas 

públicas, além de os discursos políticos e a mídia enfatizarem a temática da inclusão social, 

sobretudo a partir do segundo quartel do século XX.  

Em se tratando da educação, esse movimento decorre de modelos excludentes, 

segregacionistas e integracionistas, que historicamente permearam a educação escolar de 

pessoas com deficiência. Os modelos tradicionais de educação escolar, em particular o 

paradigma da educação especial, organizaram o atendimento educacional especializado em 

substituição ao ensino em escolas regulares, materializando-o em instituições especializadas, 

escolas especiais e classes especiais. Para tanto, fundamentava-se no conceito de 

normalidade/anormalidade para classificar os alunos em razão de características intelectuais, 

físicas, culturais, sociais e linguísticas, entre outras. 

A intenção de ruptura com essa lógica excludente e discriminatória encontra 

ressonância na luta em torno da construção da educação inclusiva, suscitada e referendada por 

movimentos mundiais, cujos marcos foram a Conferência Mundial de Educação para Todos, 

em Jomtien/1990, e a Conferência Mundial de Necessidades Educativas Especiais: Acesso e 

Qualidade, promovida pela UNESCO, em 1994, que resultou na Declaração de Salamanca. 

Nessa declaração, a Linha de Ação sobre Necessidades Educativas Especiais proclama que as 

escolas comuns representam o meio mais eficaz para combater as atitudes discriminatórias, 

ressaltando que:  

 

O princípio fundamental desta Linha de Ação é de que as escolas devem acolher 
todas as crianças, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, 
emocionais, linguísticas ou outras. Devem acolher crianças com deficiência e 
crianças bem dotadas; crianças que vivem nas ruas e que trabalham; crianças de 
populações distantes ou nômades; crianças de minorias linguísticas, étnicos ou 
culturais e crianças de outros grupos e zonas desfavorecidos ou marginalizados. 
(BRASIL, 1997, p. 17 e 18).  
 

 
  No Brasil, a educação especial foi preconizada inicialmente na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB), em 1961, e reafirmada em outros dispositivos legais, a exemplo da 

LDB/1971, Política Nacional de Educação Especial publicada em 1994, LDB/1996, 

Resolução Nº 2/2001, Decreto Nº 6.571/2008, Política Nacional de Educação Especial numa 

Perspectiva Inclusiva sancionada em 2008, Resolução Nº 04/2009. 



26 
 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Nº 9.394/96, artigo 58, 

parágrafos 1º e 2º a define e, orienta como deve ser a aplicação da educação especial:  

 

É a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de 
ensino, para educandos portadores de necessidades especiais. Haverá, quando 
necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às 
peculiaridades da clientela de educação especial. O atendimento educacional será 
feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das 
condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes 
comuns de ensino regular (BRASIL, LDB/1996, p.19). 

 
 

 O arcabouço jurídico-legal brasileiro que trata e regulamenta a educação especial na 

educação superior não deixa dúvida de que, nesse nível educacional, as iniciativas estatais 

foram tardias, conforme se pode constatar por meio dos mecanismos jurídicos citados a 

seguir. A primeira legislação versando sobre o acesso de pessoas com deficiência na educação 

superior data de 1994, por meio da Portaria Nº 1.793/1994, Art. 1º e 3º. Posteriormente, é 

sancionado um conjunto de aportes legais com esse teor, a exemplo do Aviso Circular Nº 

277/1996, do Decreto nº 3.298 de 1999, que regulamenta a Política Nacional para Integração 

da Pessoa Portadora de Deficiência, da Portaria Nº 1.679/1999, revogada pela Portaria Nº 

3.284/2003, Resolução Nº 1/2002, Decreto Nº 5.296/2004, que institui o Programa Incluir, e 

do Decreto Nº 7.611/2011, que trata do atendimento educacional especializado. 

A Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência define 

educação especial, amplia os níveis e modalidades de ensino e redefine a forma de atuar, 

conforme se observa no texto que conceitua a educação especial como modalidade de 

educação escolar que permeia transversalmente todos os níveis e modalidades de ensino 

(BRASIL, 1999, p. 6). 

  A mesma política, no Art. 27, determina que As instituições de ensino superior 

deverão oferecer adaptações de provas e os apoios necessários, previamente solicitados pelo 

aluno portador de deficiência, inclusive tempo adicional para realização das provas, 

conforme a característica da deficiência. O Art. 29 afirma que as escolas e instituições de 

educação profissional oferecerão, se necessário, serviços de apoio especializado para atender 

às peculiaridades da pessoa portadora de deficiência, tais como:  

 

I - adaptação dos recursos institucionais: material pedagógico, equipamento e 
currículo;  
II - capacitação dos recursos humanos: professores, instrutores e profissionais 
especializados;  
III - adequação dos recursos físicos: eliminação de barreiras arquitetônicas, 
ambientais e de comunicação (BRASIL, Decreto nº 3.298, Art. 29, 1999, p.7). 
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Os anos subsequentes são marcados por um conjunto de legislações que preconizam a 

educação especial numa perspectiva inclusiva, garantindo, pelo menos oficialmente, o direito 

de acesso de todos à escolarização, a organização do atendimento educacional especializado e 

a promoção da acessibilidade. Nesse contexto, o atendimento educacional especializado é 

compreendido como: 

 

conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos, organizados 
institucional e continuamente, prestados de forma complementar à formação de 
estudantes com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento; e suplementar 
à formação de estudantes com altas habilidades/superdotação (BRASIL, Decreto Nº 
7.611/2011). 
 
 

No rastro dessas mudanças, amplia-se o público-alvo da educação inclusiva, 

englobando toda a diversidade humana. Nela, o atendimento educacional especializado não se 

restringe às pessoas com deficiência, mas a todos os educandos que apresentam, no processo 

educacional, necessidades educacionais especiais, isto é: 

 

I - Dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de 
desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das atividades curriculares, 
compreendidas em dois grupos:  
a) aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica;  
b) aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências;  
II - dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos, 
demandando a utilização de linguagens e códigos aplicáveis;  
III - altas habilidades/superdotação, grande facilidade de aprendizagem que os leve a 
dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes [...] (BRASIL, 
MEC/SEESP, 2001, p.41). 
 
 

A Secretaria de Educação Especial, ao estabelecer as Diretrizes para a Educação 

Especial, revela sintonia com a Declaração de Salamanca (2004), reafirmada na Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pela ONU em 2006. Essa convenção 

é aprovada no Brasil por meio do Decreto Nº 186/2008. Esses dispositivos estabelecem que os 

Estados Parte devem assegurar um sistema de educação inclusivo em todos os níveis de 

ensino, em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social compatível com 

a meta de inclusão plena. A proposta de educação inclusiva apresentada nos documentos 

oficiais fundamenta-se na concepção de direitos humanos, conjugando igualdade e diferença 

como valores indissociáveis. 

Entendemos que o Programa Incluir, criado em 2005, configura-se como parte 

constitutiva de uma política educacional visando promover a inclusão de acadêmicos com 
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deficiência na educação superior. Sua criação se conecta ao contexto de movimentos em 

defesa da educação inclusiva, iniciado em nível internacional e com repercussões nacionais.  

Esse programa está sendo implementado na UFRN por intermédio da CAENE. Por seu 

turno, a criação dessa comissão responde a um dos objetivos do referido programa que 

preconiza, para sua institucionalização e implementação, a criação e/ou consolidação de 

Núcleo de Acessibilidade nas IFES. Sintonizada com esse objetivo, a UFRN, por meio da 

Portaria nº. 203/2010 de 15 de março de 2010, institui a CAENE, vinculando-a ao Gabinete 

da Reitoria.  

Desse modo, observa-se que o Programa Incluir foi implantado na UFRN no seu 

desenho inicial, isto é, mediante a submissão e aprovação de projetos em resposta às 

chamadas de editais e, a partir de 2012, vem sendo implementado na “nova” configuração. É 

com base nessa segunda formatação que realizamos a avaliação do Programa Incluir na 

UFRN, precisamente ao período de 2012 a 2014.  

A avaliação de políticas, programas e projetos tem se constituído, nas últimas décadas 

do século passado e nos anos iniciais do século em curso, em um mecanismo utilizado na 

gestão pública e no meio acadêmico, seja para subsidiar decisões, traçar diretrizes, redefinir 

ações em busca de eficiência, eficácia, efetividade, seja em busca de formular e/ou ampliar 

novos conhecimentos, retroalimentando aqueles que a utilizam em seu exercício profissional.  

Entendemos avaliação de políticas públicas como uma atividade científica específica, 

procedimento científico que consiste em atribuir valor às intervenções planificadas na 

realidade, realizada com distintas finalidades, a saber: verificar o alcance dos objetivos 

propostos mediante a identificação dos fatores que facilitam ou dificultam o processo de 

implementação do programa (avaliação de processo); estabelecer relações de causalidade 

entre programa e resultados e/ou impactos obtidos com as ações (avaliação impacto); estudar 

os princípios que a fundamentam, conteúdos substantivos, variáveis contextuais e as razões 

que a tornam preferível em relação a outras políticas (avaliação política).  

A pesquisa avaliativa de políticas/programas sociais fundamentalmente converge para 

produzir conhecimentos, subsidiar decisões quanto a reformulações, correções, inovações, de 

modo a manter ou reconfigurar políticas, conforme as pretensões dos demandantes da 

avaliação.           

Do ponto de vista teórico-metodológico, a avaliação de políticas públicas é uma 

modalidade de pesquisa social. Destarte, é pertinente que se utilizem metodologias de 

pesquisas sociais. Nesse sentido, o avaliador, ao traçar a pesquisa avaliativa, explicita um 
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problema de pesquisa, define objetivos, natureza, tipo de avaliação, plano de estudo, recorte 

programático, metodologia, entre outros elementos.   

Os objetivos da avaliação são múltiplos e relacionam-se ao tipo de avaliação 

empreendido. Em geral, avalia-se para conhecer a relação entre condições, meios, resultados e 

impactos da intervenção; verificar a eficácia, eficiência e accountability das ações; detectar 

dificuldades e produzir recomendações para melhorar ou modificar o programa; identificar os 

condicionantes dos êxitos ou fracassos. Segundo Draibe (2001), os objetivos se 

complementam, o que determina a predominância de um ou outro é a preferência do avaliador 

ou do proponente da avaliação. 

Na literatura especializada, encontramos a preponderância de dois tipos de avaliação: 

avaliação de processo e avaliação de impacto. Tal distinção fundamenta-se no conjunto de 

aspectos, como o momento em que a avaliação é realizada, a procedência do avaliador, a 

natureza do objeto avaliado. Entretanto, Draibe (op. cit) centra a atenção também em outro 

ângulo – para ela as avaliações são do tipo ex ante e ex post.  

Considerando o momento em que se avalia, Aguilar e Ander-Egg (1994), Cohen & 

Franco (1993), Viana (1996) e Draibe (2001) estabelecem uma distinção: a avaliação antes ou 

ex ante, durante, ou ex post. As avaliações ex ante ou diagnósticas são realizadas 

simultaneamente aos momentos de preparação e formulação do programa, mediante a 

estimação crítica de sua pertinência, viabilidade e eficácia potencial, com a finalidade de 

proporcionar subsídios para a tomada de decisões sobre a continuidade ou não da formulação 

do programa.  

As avaliações durante são realizadas no momento de implementação do programa com 

o objetivo de fornecer informações para avaliar em que medida o que foi planejado está sendo 

efetivado. Em outras palavras, identifica se há compatibilização entre meios e fins do 

programa. Esse momento da avaliação equivale à avaliação de processo. 

As avaliações ex post são realizadas concomitantemente ou após a implementação do 

programa, com o objetivo de conhecer os graus de eficiência, eficácia e efetividade do 

programa. Esse momento equivale ao tipo de avaliação de resultados ou de impacto. 

O exposto permite inferir a elasticidade da avaliação no que diz respeito aos 

momentos em que se pode avaliar uma política pública, podendo abarcar desde a tomada 

racional de decisão, estendendo-se à implementação e/ou aos resultados e impactos, ou ater-se 

apenas a um desses momentos, ficando essa delimitação a critério de quem solicita, ou dos 

objetivos que se deseja alcançar com a avaliação.           
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Tomando como critério a procedência do avaliador, as avaliações podem ser de quatro 

tipos: interna, externa, mista e autoavaliação. As primeiras são realizadas por avaliadores 

internos à instituição demandante da avaliação. As segundas opõem-se às primeiras. A 

avaliação mista combina avaliadores externos e internos, e a última é realizada pelas próprias 

pessoas envolvidas na implementação do programa. 

Quanto à natureza do objeto avaliado, verificam-se os aspectos do programa que serão 

avaliados, porque eles têm implicação direta com os tipos de avaliação. Assim, Aguilar e 

Ander-Egg (1994) compreendem três tipos de avaliação: a) avaliação do plano e conceituação 

do programa; b) avaliação de processo; e c) avaliação de resultados.  

 A primeira corresponde ao momento ex ante, é constituída mediante o estudo-

pesquisa, diagnóstico e plano e concepção do programa. A avaliação de processo é efetivada 

no decorrer da implementação do programa, articula diferentes componentes do programa: 

cobertura, aspectos técnicos da implementação, aspectos estruturais e funcionais da instituição 

implementadora do programa ou que presta serviço, rendimento da equipe, serviços prestados.  

Para Draibe (2001), a avaliação de processo consiste em estabelecer o mérito do 

desenho do programa em toda a sua extensão: decisões, formulação, elaboração, 

implementação, gestão, avaliação, considerando nesse processo os diferentes sujeitos e as 

características organizacionais. Objetiva identificar os fatores que facilitam ou impedem que 

um programa atinja seus resultados da melhor maneira possível. Para tanto, lança mão de 

estratégias, como dimensão temporal, atores a serem mobilizados, subprocessos e estágios da 

implementação. Os subprocessos avaliados são múltiplos e flexíveis, adequam-se às 

realidades investigadas, de forma que contribuam para o alcance dos objetivos propugnados 

na avaliação.  

Diferente dos autores anteriormente citados, Figueiredo & Figueiredo (1986) não se 

detêm aos meandros da avaliação de processo, mas esboçam o objetivo desse tipo de 

avaliação, que reside em detectar a eficácia do programa, isto é, relaciona os produtos com 

as metas traçadas. Sinalizam que, nesse tipo de avaliação, é possível controlar o efeito 

desejado, uma vez que, no curso da implementação, correções podem ser realizadas. 

Em se tratando da avaliação de impactos, para Figueiredo & Figueiredo (op. cit), esse 

tipo de avaliação incide sobre os efeitos do programa na população-alvo, com base na relação 

de causalidade entre o programa e as alterações nas condições sociais.  

Segundo Draibe (op. cit), a avaliação de resultado busca responder o quanto e com que 

qualidade os objetivos do programa foram alcançados. Em sua sistematização, a avaliação de 

resultados é desmembrada em três tipos: resultados estritos, impactos e efeitos. Avaliações de 
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resultados estritos ou desempenho são os “produtos” do programa, decorrentes da 

intervenção e previstos em suas metas. Avaliações de Impactos são as alterações ou 

mudanças efetivas na realidade sobre a qual o programa intervém e por ele provocadas. 

Avaliações de Efeitos são outros impactos do programa, esperados ou não, que afetam o 

meio social e institucional onde se realizou (DRAIBE, 2001, p.21). 

Todavia, a pesquisa avaliativa com o intuito de aferir o sucesso das políticas respalda-

se em modelos analíticos que, conforme Figueiredo & Figueiredo (1986), se relacionam com 

os propósitos das políticas expressos na produção de bens ou serviços públicos e provocação 

de mudanças. Dessa forma, para avaliar políticas com propósitos de produzir bens e serviços 

utilizam-se as avaliações de processos. Elas são do tipo: avaliação de metas: eficácia objetiva; 

avaliação de meios: eficácia funcional, administrativa e contábil; e avaliação de eficiência: 

relação custo-benefício e custo-resultado.  

Para se avaliar políticas com propósito de mudanças, recorre-se à avaliação de 

impactos, cujo modelo analítico empregado, em geral, é o experimento ou quase experimento, 

com todas as prerrogativas que lhes são atinentes, inclusive o controle das variáveis 

ambientais. Envolve as dimensões de efetividade objetiva, subjetiva e substantiva. A 

efetividade objetiva mede as mudanças quantitativas, comparando o antes e o depois da 

intervenção. A efetividade subjetiva enfoca o bem-estar social, notadamente as mudanças nas 

dimensões psicológicas e culturais, nos valores, nas crenças. Afere a percepção da população, 

relacionando os resultados do programa aos seus desejos, aspirações e demandas. A 

efetividade substantiva afere as mudanças qualitativas nas condições de vida da população-

alvo.  

As digressões teórico-conceituais precedentes constituem os aportes teóricos fundantes 

que respaldam e iluminam nosso diálogo no transcorrer deste trabalho, na direção da 

avaliação de processo do Programa Incluir: acessibilidade na educação superior na UFRN, na 

tentativa de identificar os fatores que facilitam e/ou obstacularizam a sua implementação e, 

com base nas informações obtidas fazermos algumas sugestões que possam subsidiar os 

gestores e implementadores a efetivarem as mudanças que se fizerem oportunas para o êxito 

do programa, para promover a inclusão de acadêmicos com deficiência na educação superior, 

precisamente, na UFRN. 

 

OBJETIVOS  

 

Geral: Avaliar o processo de implementação do Programa Incluir na UFRN.  
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Específicos:  

 Identificar os fatores que facilitam e os fatores que obstacularizam a implementação 

do Programa Incluir e que condicionam o alcance dos objetivos desse Programa na 

UFRN;  

 Conhecer os serviços, recursos e apoios técnicos existentes e disponibilizados pela 

Programa Incluir na perspectiva de viabilizar a inclusão educacional dos acadêmicos 

com deficiência na UFRN;   

 Detectar as barreiras arquitetônicas, pedagógicas, de comunicação e informação, e 

atitudinais que dificultam o processo de implementação do Programa Incluir na 

UFRN; 

 Identificar as estratégias de implementação do Programa Incluir na UFRN; 

(divulgação e informação; seleção; capacitação; encaminhamentos; cadastro, critérios 

para inserção no Programa; atores; articulações, redes de apoio; elementos dos sistema 

gerencial e decisório;  sistemas logístico e operacional, sistemas de monitoramento e 

avaliação).  

 

HIPÓTESE: O Programa Incluir está implementando recursos, serviços, apoios técnicos que 

minimizam as barreiras arquitetônicas, de comunicação e informação e pedagógicas 

viabilizando a inclusão parcial de acadêmicos com deficiência na UFRN. 

 

INDICADORES  

 

 Fatores Facilitadores: Adesão dos alunos, professores, técnicos e presidente 

da CAENE ao Programa Incluir. Tipos, disponibilização e utilização de serviços e de 

recursos de acessibilidade pedagógica, de comunicação e informação; quantidade de 

espaços, ambientes, edificações, equipamentos e mobiliários acessíveis e em 

consonância com o desenho universal e correspondentes às demandas dos estudantes 

com deficiência.  

 Obstáculos: - Ausência total ou parcial de serviços e de recursos de 

acessibilidade pedagógica, de comunicação e informação e recursos físicos sem 

barreiras;  

- Desproporção e inadequação entre recursos (financeiros, humanos e materiais) e as 

demandas dos estudantes com deficiência; 

- Demandas reprimidas referentes ao atendimento educacional especializado; 
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- Barreiras existentes na UFRN (pedagógica, de comunicação e informação,             

arquitetônica, atitudinal). 

 Tipo(s), quantidade, adequação e frequência com que são disponibilizados 

recursos, serviços, apoio, atendimentos e equipamentos de tecnologia assistiva 

(materiais didático-pedagógicos em formato acessível - Braille, áudio, LIBRAS, fonte 

ampliada, legenda, ledor, flexibilidade nas avaliações; equipamentos de tecnologia 

assistiva (leptop, softwares, sintetizador de voz, computador adaptado, cadeiras de 

roda, equipamentos e mobiliários adaptados ou projetados); serviços de guia-

intérprete, tradutor e intérprete de LIBRAS; sítio eletrônico; acerco pedagógico e 

cultural acessíveis); 

      - Espaços, ambientes, edificações, mobiliários e equipamentos projetados e executados 

conforme os princípios do desenho universal. 

  Segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Capítulo I, inciso II, desenho universal 

diz respeito à, 

 

      concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados, na 
maior medida possível, por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou 
projeto específico, não excluindo os recursos de tecnologia assistiva quando 
necessários (BRASIL, Lei Nº 13.146/2015, p. 20/21). 

 

   Além dos indicadores detalhados anteriormente, compreendemos que as formas de 

divulgação, acesso, acompanhamento/atendimento, capacitações e logística se relacionam 

diretamente aos fatores que facilitam e/ou dificultam a implementação de um programa. 

Pensando assim, inserimos e avaliamos os seguintes aspectos: formas de divulgação e de 

acesso, quadro de profissionais que atendem aos discentes com deficiência (seleção, 

especialidades, quantidade e disponibilidade); capacitações realizadas, periodicidade e 

participação; sistemas logísticos e operacionais (recursos materiais e financeiros) previstos no 

PDI da UFRN e transferidos pelo MEC; parcerias com outras instituições afins; sites 

eletrônicos e publicações acessíveis; criação de legislações complementares para o acesso e 

permanência de acadêmicos com deficiência na UFRN.  

 

1.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Sintonizados com a literatura especializada (BARROS & LEHFELD, 1990; 

RICHARDSON, 1999; MINAYO, 2005; QUIVY & CAMPENHOUT, 2013), sistematizamos 
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nosso procedimento metodológico nos seguintes momentos: definição do problema de 

pesquisa, hipótese, organização da pesquisa, realização da pesquisa de campo, análise e 

interpretação dos dados coletados/produzidos, avaliação dos dados obtidos, confrontando-os 

especialmente com o desenho oficial do programa objeto de estudo e apresentação dos 

mesmos de forma sistematizada nessa tese.  

A definição e formulação do problema, na sua última versão, foram precedidos de 

levantamentos, seleção e leituras de documentos, livros, artigos, teses, sites oficiais, 

referências indicadas nos programas das disciplinas integralizadas no Programa de Pós-

Graduação em Ciências Sociais e indicadas pelo orientador, conversas com especialista na 

área e nossa experiência profissional. 

A organização da pesquisa vinculou-se à formulação do problema de pesquisa. Nesse 

momento, realizamos levantamento de conceitos e termos que julgamos essenciais para a 

compreensão e clareza do problema de pesquisa. Simultaneamente, elaboramos hipótese, 

objetivos geral e específicos, indicadores, sumário. Definimos e elaboramos os instrumentos 

de coleta de dados correspondentes aos distintos sujeitos a serem entrevistados. Conversamos 

com especialista para sondarmos a viabilidade da pesquisa. Oficializamos a solicitação de 

documentos referentes ao Programa Incluir à CAENE. 

A pesquisa de campo delineou como objeto de estudo o Programa Incluir: 

acessibilidade na educação superior. Realizamos a avaliação do processo de implementação 

do referido programa, no período de 2012 a 2014, tendo como unidade avaliativa a UFRN, e 

as atividades da UFRN como referencial empírico mais amplo. A avaliação de processo, 

conforme sistematizada nos aportes teóricos estudados e exposta no corpo desse trabalho, 

retomada sucintamente aqui, é uma avaliação que considera o momento em que o programa 

está sendo desenvolvido, utiliza estratégias para identificar quais são os fatores que facilitam 

ou dificultam o processo de implementação, vislumbrando, com dados nos fatores que 

dificultam a implementação, propor possíveis melhorias e correções, retiradas, acréscimos, 

redefinições, (re)desenhos; enfim, espera-se oferecer elementos que potencializem mudanças 

que se fizerem necessárias à obtenção de êxito pelo programa, caso as orientações sejam 

consideradas. 

Dito isso, a avaliação proposta avaliou dois eixos do Programa Incluir, a saber: 

infraestrutura e comunicação e informação, articulados com as seguintes estratégias de 

implementação: alguns elementos da estrutura administrativa; serviços e recursos de 

acessibilidade; divulgação e informação; acesso; capacitação; dimensão temporal; sujeitos 

envolvidos no programa; financiadores, parceiros e redes de apoio.  
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A respeito dos elementos da estrutura administrativa, orientamo-nos pelo Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI-UFRN), averiguando se contempla a política de 

acessibilidade, metas de acessibilidade, monitoramento das matrículas dos discentes com 

deficiência, previsão e execução orçamentária voltada para as condições de infraestrutura, em 

consonância com o desenho universal, previsão de criação de legislações objetivando o direito 

à educação numa perspectiva inclusiva.  

A estrutura organizacional é composta de múltiplas dimensões. Para avaliarmos a 

subdimensão política de educação inclusiva examinamos o Plano de Desenvolvimento 

Institucional da UFRN, Relatórios de Gestão da UFRN no período compreendido entre 2012 a 

2014, observando a previsão e execução orçamentária voltada para essa política; documentos 

disponibilizados pela CAENE (Relatórios, Quadro cuja composição está detalhada 

posteriormente, Legislações) relativos ao período acima mencionado, atendo-nos, sobretudo, à 

contemplação ou não de projetos de infraestrutura, notadamente projetos arquitetônicos para 

eliminação de barreiras arquitetônicas de natureza urbanística e nas edificações; atendimento 

educacional especializado; acessamos sites da UFRN, precisamente SIGAA, e o documento 

nomeado UFRN em números 2012 a 2015, em busca de dados referentes à matrícula de 

discentes com deficiência. 

A aferição do planejado na estratégia acima consistiu em confrontar os dados 

expressos nos documentos mencionados com os dados obtidos/produzidos na pesquisa de 

campo com os diferentes sujeitos, por meio de entrevista semiestruturada, observações e 

fotografias que ilustram a infraestrutura quanto aos aspectos arquitetônicos, urbanísticos e as 

edificações da UFRN.  

O eixo que aborda comunicação e informação foi avaliado tomando como referência 

os materiais didático-pedagógicos acessíveis, equipamentos de tecnologia assistiva e serviços 

de guia-intérprete e de tradutores e intérpretes de LIBRAS, para o atendimento aos discentes 

com deficiência, considerando: existência, disponibilização, quantidade, periodicidade, 

adequação, satisfação com os mesmos.  

A subdimensão divulgação e informação incidiu sobre as modalidades de divulgação 

do Programa Incluir no âmbito da UFRN. Para avaliá-lo nos apoiamos nos dados coletados 

com distintos sujeitos da pesquisa, isto é, discentes, docentes, técnicos e coordenador da 

CAENE, órgão que implementa o referido programa. Tratamos igualmente as subdimensões 

de acesso ao programa e de capacitação. 

Associamos também a esse eixo as estratégias de divulgação, acesso e as capacitações 

efetuadas pelo Programa Incluir. Embora a capacitação não tenha sido prevista no Programa, 
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mas fundamentada nos documentos que tratam da educação especial, reafirmando ser a 

educação inclusiva uma proposta em construção, e articulam a retórica da falta de capacitação 

em educação especial como elemento negativo para a inclusão educacional, ratificamo-la 

como imprescindível nesse processo, por isso incluímos esse subsistema na pesquisa 

avaliativa. Para tanto, identificamos as ofertas de capacitação e confrontamos com as 

demandas apresentadas pelos professores e técnicos do Programa objeto de estudo, por meio 

de entrevista aplicada com os sujeitos envolvidos nas mesmas.  

A subdimensão relacionada à capacitação avaliou as capacitações sobre educação 

especial direcionadas aos professores e técnicos, ofertadas pela UFRN/CAENE. É lícito 

esclarecer que o assunto capacitação não está previsto explicitamente nos eixos do Programa 

Incluir, mas integra os subsistemas propostos por Draibe (2001) na avaliação de processo. 

Segundo a autora, os subprocessos são flexíveis, podem se adaptar à avaliação de quaisquer 

programas.  

Associa-se à consideração anterior o fato de que a literatura referente à educação 

especial reitera recorrentemente a requisição de pessoas qualificadas para sua 

operacionalização. Por outro lado, os professores consideram a falta de capacitação desses 

conteúdos como elemento negativo para a efetivação dessa proposta educacional. Assim, a 

convergência desses fatores nos credencia a inscrever a capacitação como elemento 

importante para a avaliação do Programa Incluir. Nesse sentido, identificamos as capacitações 

ofertadas e confrontamos com as demandas apresentadas pelos professores e técnicos do 

Programa objeto de estudo, por meio de entrevista aplicada com os sujeitos envolvidos nas 

mesmas e os relatórios da UFRN.  

Quanto ao subsistema monitoramento e avaliação, a princípio não foi considerado, 

mas à medida que fomos realizando as entrevistas com os discentes, alguns falaram que, no 

final de cada semestre letivo, a CAENE envia uma ficha para que as ações realizadas sob sua 

coordenação sejam avaliadas. Essa informação suscitou nosso interesse em inserir esse 

subprocesso na nossa pesquisa. Para tanto, solicitamos inúmeras vezes o modelo da referida 

ficha, mas nossa solicitação não foi atendida.  A argumentação para a negação do pleito foi de 

que as fichas por área estavam em discussão, ou seja, inconclusas, quando na mesma 

comunicação é afirmado que A avaliação que temos realizado na CAENE até o presente 

momento independente do tipo de NEE tem como foco principal identificarmos as demandas 

trazidas pelo aluno de modo a trabalhar as estratégias para ajudá-lo (MELO, 2015). A 

citação confirma as afirmações de alguns discentes sobre o assunto. Disso resultou que esse 

subitem não foi avaliado. 
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Avaliamos a estratégia dimensão temporal mediante as falas dos entrevistados 

relacionadas aos níveis de adesão e as resistências ao Programa Incluir, sobretudo quanto à 

produção, adequação, uso e satisfação com os recursos didático-pedagógicos acessíveis, ou o 

encaminhamento dos mesmos ao Laboratório de Acessibilidade da UFRN, uma vez que Os 

serviços de orientação aos usuários com necessidades educacionais especiais no uso 

adequado das fontes de informação e recursos tecnológicos estão vinculados aos servidores 

devidamente capacitados ou que atuem no Laboratório de Acessibilidade (UFRN, 

Regulamento do Sistema de Bibliotecas da UFRN, Art. 51, 2013, p.17). 

As estratégias relacionadas aos financiadores, parceiros e redes de apoio ao Programa 

Incluir foram obtidas mediante documentos solicitados (PDI, Planos de Trabalho, Relatórios) 

e entrevista com o presidente da CAENE. 

Constituíram-se sujeitos informantes na nossa pesquisa de campo o presidente e os 

técnicos da CAENE, discentes com deficiência física, auditiva, visual, intelectual e múltipla, 

matriculados no campus central, na modalidade ensino presencial, em nível de graduação; 

professores que têm em suas turmas, no semestre de realização da pesquisa, acadêmicos com 

deficiência, bolsistas lotados no Laboratório de Acessibilidade e monitores de acadêmicos 

com deficiência. 

 Para conhecer o universo de acadêmicos com deficiência na UFRN no período de 

2012 a 2014, oficializamos junto à CAENE (Ofício Nº 01 de 08/2014; Ofício Nº 02 de 

03/2015) a solicitação de diversos dados, entre eles:  

- quantidade de acadêmicos com deficiência matriculados anualmente no período acima 

demarcado; 

- tipos de deficiência desses acadêmicos; 

- cursos com maior índice de matrícula de acadêmicos com deficiência; 

- índice de aprovação/desnivelamento/evasão/reprovação de acadêmicos com deficiência; 

- sexo de acadêmicos com deficiência; 

- idade de acadêmicos com deficiência; 

- e-mail ou telefone para possíveis e posteriores contatos com esses discentes, uma vez que 

eles se inscrevem como potenciais sujeitos da pesquisa.  

 Em resposta à nossa solicitação, foi enviado um documento contendo um quadro com 

data de nascimento, ano de ingresso, deficiência e curso dos discentes com deficiência 

cadastrados na CAENE nos anos de 2011 a 2014. Quatro quadros apresentam os discentes 

com deficiência por gênero, nos anos acima identificados; composição da equipe técnica com 

as respectivas funções; quatro quadros explicitando as tecnologias assistivas existentes no 
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âmbito da CAENE e/ou na UFRN, separadas por ano de aquisição; relatórios dos anos 2011, 

2012, 2013, 2014, além de diversos documentos, como Resoluções, PDI e Portarias. Convém 

destacar que, dos dados solicitados, não foram disponibilizados: índice de 

aprovação/desnivelamento/evasão/reprovação; e-mail, telefones dos acadêmicos com 

deficiência e planos de trabalhos.  

  Em conversa com o presidente da CAENE no dia 09/03/2015, ele explicou que não 

disponibilizaria os dados dos acadêmicos com deficiência cadastrados na CAENE em 2015, 

porque naquela data o Sistema de Seleção Unificada (SiSU) ainda não havia feito a última 

chamada dos candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2015, por 

conseguinte esse dado não estava completo. Assim, os dados referentes aos discentes seriam 

do período de 2012 a 2014.  

 Sobre o índice de aprovação/desnivelamento/evasão/reprovação de acadêmicos com 

deficiência, o presidente da CAENE disse que não liberaria porque em outras circunstâncias 

esses dados foram mal interpretados e, para evitar possíveis mal entendidos, reservava-se o 

“direito” de não publicizá-los. Acerca dos e-mails e telefones dos discentes com deficiência, 

disse que achava melhor entrar em contato com os mesmos para consultá-los sobre a 

possibilidade de participarem dessa pesquisa. E em relação aos planos de trabalho e relatórios 

enviaria posteriormente após uma releitura. Posteriormente, os relatórios foram enviados, mas 

os planos de trabalho, não.  

 Entretanto, nunca obtivemos retorno do possível contato com os discentes cadastrados 

na CAENE, nem tampouco dos e-mails e telefones desses alunos. Não insistimos nessa 

questão da consulta aos alunos com a mediação do gestor da CAENE porque interpretamos tal 

postura como um possível “direcionamento” de informações, o que certamente poderia 

induzir a resultados previsíveis. Esse relato tem o objetivo de evidenciar, principalmente, 

como esses fatos repercutiram na escolha da amostra. 

 Ademais, para que as informações solicitadas fossem liberadas, o presidente da 

CAENE solicitou uma cópia do nosso projeto de pesquisa, embora anteriormente já 

tivéssemos lhe explicado a respeito do mesmo, seu objetivo, propósito com a avaliação do 

Programa Incluir na UFRN. 

 Das informações obtidas da CAENE, em relação aos discentes cadastrados no período 

de 2012 a 2014, constatamos o registro de noventa e nove (99) estudantes com necessidades 

educativas específicas. Desses, setenta e oito (78) são acadêmicos com deficiência, e entre 

eles oito (08) estudam na modalidade à distância, totalizando dessa seleção setenta (70) 

discentes com deficiência matriculados na graduação, na modalidade presencial, em distintos 
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cursos na UFRN, no período acima mencionado. Assim, e em consonância com as 

prerrogativas do Programa Incluir, no tocante aos discentes, o universo de nossa pesquisa foi 

composto por setenta (70) acadêmicos com deficiência dos tipos: física, sensorial e 

intelectual. 

  Considerando a amplitude do universo dos alunos com deficiência matriculados na 

UFRN e inscritos na CAENE, o mais importante instrumento de pesquisa utilizado foi a 

entrevista semiestruturada, que, por sua natureza, requisita maior profundidade e mais tempo 

para sua realização. A conjugação desses fatores sinalizou para a adoção de amostra. O tipo 

de amostra utilizada foi probabilística acidental, a qual, segundo Richardson (1999, p.160), 

representa um subconjunto da população formado pelos elementos que se pôde obter.  

 Isto porque a CAENE não disponibilizou os telefones, e-mails e nome dos discentes 

com deficiência cadastrados, impossibilitando o acesso aos mesmos por essa via. Por 

conseguinte, inviabilizou a montagem de um quadro de referência que possibilitasse se ter 

como alternativa a escolha de qualquer tipo de amostra tipicamente probabilística. Nessas 

circunstâncias, e para superação desse obstáculo, tomamos como base o quadro dos 

acadêmicos fornecido por aquela comissão e procedemos à identificação e à quantificação dos 

alunos com deficiência por curso e tipos de deficiência no período definido para a pesquisa. 

Após essa seleção, encaminhamos e-mail para a coordenação dos cursos que apresentavam a 

maior diversidade de deficiência nos anos de 2012, 2013 e 2014, na tentativa de identificá-los, 

mesmo sem nomeá-los, o que em algumas situações tornou-se impossível, porque como 

acessariam o SIGAA sem o nome ou matrícula dessas estudantes? As respostas dos 

coordenadores variaram. Um não confirmou a existência de discentes com deficiência, dois 

não liberaram os dados solicitados argumentando a questão ética, os demais responderam 

afirmativamente.  

 Simultaneamente, visitamos alguns departamentos e Pró-Reitorias, abordamos 

aleatoriamente professores e alunos sem deficiência, na tentativa de conhecer os discentes 

com deficiência para que pudéssemos montar o quadro amostral. Assim, a amostra foi 

constituída com aqueles discentes com deficiência aos quais pudemos ter acesso, conjugando 

as informações dos coordenadores de cursos com informações adquiridas de outra maneira.  

 A partir da disponibilização dos e-mails e telefones dos discentes pelos coordenadores 

dos cursos e dos contatos pessoais mediados pelos sujeitos antes identificados, convidamos os 

acadêmicos com deficiência a participarem da pesquisa, todos concordaram, exceto uma 

aluna, pois, segundo ela, o seu cadastro foi um equívoco da coordenação do seu curso, haja 

vista que ela não tem a condição de deficiente.  
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 Devemos ressaltar, entretanto, que as considerações acerca da definição e tamanho da 

amostra e a validade da nossa pesquisa não se distanciam do rigor científico com que a 

literatura trata essa questão. Nessa direção, evocamos Minayo et al (2005, p.95), que 

apresenta entre as características da amostragem qualitativa as abaixo destacadas:  

 

 considera que o tamanho da amostra é suficiente a partir 
da   reincidência das  informações, mas não despreza informações singulares;  

 trabalha com a noção de que os informantes sejam 
suficientemente  diversificados a ponto  de possibilitarem a apreensão de  
semelhanças e diferenças; 

 busca que a escolha do campo e dos grupos a serem 
observados  contenham o  conjunto das experiências que se pretende captar. 

 
 

 Contudo, vale destacar que, ao analisarmos as entrevistas dos discentes, traçamos um 

paralelo com o quadro disponibilizado pela CAENE, composto por setenta (70) acadêmicos 

com deficiência, e observamos que, dos quatorze (14) acadêmicos entrevistados, doze (12) 

integram aquele quadro, isto é, dos acadêmicos entrevistados 85,7% estão cadastrados na 

CAENE, identificação que a nosso juízo é importante na pesquisa, uma vez que ratifica a 

amostra como representativa do universo pesquisado.  

Quanto aos professores, o universo foi delineado considerando aqueles que estavam 

lecionando para os acadêmicos com deficiência entrevistados e a quantidade de disciplinas em 

que estavam matriculados no semestre 2015.1, totalizando 50 professores em diferentes 

cursos de graduação. Para esse segmento, aplicamos a amostra probabilística. Segundo 

Richardson (1999), para esse tipo de amostra, em universos finitos, ou seja, aqueles que não 

ultrapassam as 100.000 unidades, o tamanho da amostra é calculado com base em uma 

fórmula, que aplicada ao universo sinaliza para uma amostra de cinco sujeitos, mas 

compusemos nossa amostra com sete professores, um quantitativo acima do mínimo exigido 

teoricamente, dada a receptividade ao nosso convite para participar da pesquisa. 

Em se tratando dos técnicos da CAENE, utilizamos o critério de amostragem anterior. 

Portanto, do universo de 14 técnicos, em distintas funções, a amostra foi composta por cinco 

profissionais.  

Desse modo, o quadro amostral foi constituído de quatorze (14) acadêmicos com 

deficiência, sete (07) professores, seis (06) técnicos da CAENE, incluindo entre esses, o 

presidente. Acrescentam-se as amostras dos técnicos da CAENE, entrevistas com dois 

bolsistas (02) e um monitor (01), totalizando trinta (30) entrevistados. 

O acréscimo de bolsistas e monitor se deu em decorrência da identificação dessas 

funções no atendimento aos discentes com deficiência no percurso da pesquisa de campo. 
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Essa forma de inserção de novos sujeitos à amostra da pesquisa qualitativa respalda-se em 

Minayo (2005 p. 94), ao prever a possibilidade de inclusões progressivas de grupos ou 

instituições ou segmentos, a partir das descobertas do campo. 

A pesquisa de campo prevista para os meses de março a maio de 2015 teve o prazo um 

pouco alterado, dada a dificuldade de obtenção de dados referentes ao estabelecimento de 

contatos com os acadêmicos cadastrados na CAENE, uma vez que essa comissão só liberou, e 

de forma incompleta, documentos que não permitiram a identificação, nem contacto com os 

mesmos. Outro fator que contribuiu para a alteração do prazo inicialmente previsto 

relacionou-se à identificação de potenciais novos sujeitos para a pesquisa, como bolsistas e 

monitores. O contato com esses passou pelas mesmas dificuldades que o acesso aos discentes. 

Desse modo, a pesquisa de campo teve início no final de março e foi concluída em outubro de 

2015. 

 Para a coleta de dados utilizamos as seguintes técnicas/instrumentos: observação 

sistemática, entrevista semiestruturada, análise de documentos, fotografias para ilustrar os 

ambientes, as edificações, os mobiliários e os equipamentos de tecnologia assistiva. Os 

roteiros de entrevista foram padronizados e sistematizados em consonância com o problema, a 

hipótese e objetivos, porém adequando-se aos segmentos a que se destinavam. Desse modo, 

foram utilizados seis roteiros distintos de entrevista, um para os discentes, outro para os 

professores, outro para os técnicos da CAENE, outro para o presidente da CAENE, outro para 

os bolsistas e outro para o monitor, apesar de algumas questões serem comuns em alguns 

roteiros.  

As entrevistas foram precedidas de contatos prévios e de pré-teste, visando observar a 

compreensão das questões, identificar dúvidas, ambiguidades, necessidade de introdução ou 

supressão de questões, observando-se a validade dos mesmos. É lícito observar que utilizamos 

algumas entrevistas do pré-teste pela qualidade, consistência e riqueza de informações 

apresentadas. 

Ao iniciarmos as entrevistas, os sujeitos foram informados do projeto e do objetivo da 

pesquisa, esclarecemos que a participação seria livre e espontânea, as informações emitidas 

seriam mantidas em sigilo e no anonimato, ao mesmo tempo solicitamos que as respostas às 

indagações fossem verdadeiras para validar o rigor científico que perpassa a pesquisa. 

Realçamos a importância da contribuição de cada um para o alcance do objetivo proposto. 

 Em se tratando particularmente dos discentes, após esse preâmbulo, em algumas 

situações, sobretudo para os que estão na condição de cegos, deficiência auditiva e surdos, foi 

lido e/ou interpretado em LIBRAS, respectivamente, o roteiro da entrevista e o Termo de 
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Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) antes de iniciar a entrevista. Outros discentes 

dispensaram que nós realizássemos essa leitura, eles próprios o fizeram. Em concordância, 

todos assinaram o TCLE e, com a anuência de cada um, gravamos as entrevistas. Todas as 

entrevistas realizadas foram transcritas posteriormente.  

 As entrevistas aconteceram em distintos setores e ambientes da UFRN, mas todas em 

locais reservados e gentilmente cedidos pelos responsáveis dos mesmos. Em se tratando dos 

acadêmicos com surdez, a entrevista foi mediada por uma intérprete de LIBRAS. 

 A preservação do anonimato se expressou na identificação dos nossos entrevistados 

mediante a utilização de cognomes. Para os discentes, utilizamos nomes de pedras preciosas; 

para os professores, nomes de flores; para os técnicos da CAENE, atribuímos nomes de 

pássaros, incluindo o presidente, assim como para os bolsistas e o monitor. 

 Uma vez coletados, os dados foram registrados, organizados, classificados, 

categorizados, analisados, possibilitando a avaliação do Programa Incluir em articulação com 

a revisão da literatura correspondente às categorias analíticas e análise de documentos, 

focados para responder as questões que o suscitaram, a pergunta de pesquisa, os objetivos 

mencionados e a verificação, no geral, da hipótese. 

 

1.4 ESTRUTURA DA TESE 

 

Concomitante às definições e operacionalizações dos procedimentos metodológicos 

previstos e iluminados pela revisão da literatura e de documentos, desenhamos, num 

movimento de idas e vindas aos aspectos citados, a estruturação da tese, cuja apresentação 

expressa as partes e subpartes, conformando o sumário da tese.   

A primeira parte, como vimos, é constituída pela Introdução, em que são apresentados 

a temática, justificativa, objeto de estudo, pergunta de partida, motivação, relevância teórica e 

social do estudo, problematização, objetivos (geral e específicos), hipótese, indicadores, 

procedimentos metodológicos e a estruturação do trabalho.  

A segunda parte é constituída pela discussão das Políticas Públicas, Implementação, 

Avaliação. Situamos as Políticas Públicas no tocante a algumas questões sobre o debate 

contemporâneo, enfocando aspectos das abordagens teóricas, determinantes sócio-históricos e 

político-econômicos que suscitaram a criação e a formulação de políticas públicas. Os autores 

que fundamentaram essa discussão foram Souza (2006), Di Giovanni (2009), Melo (1999), 

Viana (1996), Meny & Thoening (1992), Arretche (2007) e Souza (2003).  
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 Em se tratando da implementação de políticas públicas, a centralidade do debate 

reflete a abordagem clássica, confrontando-a com contribuições recentes. Discorremos sobre 

concepções na ótica de diferentes autores e em distintas perspectivas, porém, no fundamental, 

trabalhamos a implementação como a materialização da política pública, premissa sobre a 

qual repousa a avaliação de políticas. Os principais autores que referenciaram essa discussão 

foram Pressman e Wildavsky (1998), Majone e Wildavsky (1998), Browne e Wildavsky 

(1998), Medina (1987), Silva e Melo (2000), Draibe (2001), Arretche (2001), D Ascenzi e 

Lima 2013 e Azeredo et al (2014).  

No que tange à Avaliação de Políticas Públicas, tratamos do histórico, conceitos, 

aspectos teórico-metodológicos, tipologias e modelos analíticos. Ressaltamos que alguns 

autores tratam da avaliação de políticas públicas e também contribuem com o debate acerca 

dos momentos da política pública. Essa ressalva tem como propósito justificar porque alguns 

autores referenciam mais de uma categoria analítica. Os teóricos que subsidiaram essa 

subparte são Tripodi et al (1975), Weiss (1978), Lima Junior (1978), Figueiredo & Figueiredo 

(1986), Cohen e Franco (1993), Ander-Egg (1994), Viana (1996), Contandriopoulos et al 

(1997), Pressman e Wildavsky (1998), Majone e Wildavsky (1998), Browne e Wildavsky 

(1998), Arretche (1999), Ala- Harja e Helgoson (2000), Draibe (2001), Silva (2001), Costa e 

Castanhar (2003) e Souza (2009; 2013). 

Na terceira parte abordamos Educação, Deficiência e Burocracia. Quando tratamos de 

Educação fizemos dois recortes. No subitem 3.1 abordamos a educação das pessoas com 

deficiência, situando esse processo historicamente, de forma que abrange do paradigma 

excludente à construção do paradigma inclusivo. Enfatizamos a concepção de deficiência, 

inclusão social/educacional e educação numa perspectiva inclusiva. Para tanto, recorremos às 

referências em Pessoti (1984), Mazzota (2003), Martins (2009), Silva (2009), Jannuzzi (2012) 

e a documentos oficiais nacionais e internacionais.  

 O segundo recorte refere-se à Educação Superior no Brasil, situando as últimas 

décadas do século passado e os anos iniciais do século em curso, evidenciando as 

transformações societárias e, nelas, as contrarreformas que alcançaram esse nível educacional, 

a exemplo do Programa Incluir. Introduzimos a discussão da relação entre Educação e 

Burocracia, evidenciando os rebatimentos da burocracia na educação de perspectiva inclusiva, 

para dessa relação extrair a burocracia como uma das barreiras que perpassam essa 

modalidade de educação.  
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A discussão acerca da Educação Superior reportou-se em aportes jurídico-legais 

nacionais e internacionais, políticas públicas de educação, relatórios do Banco Mundial e 

autores como Carnoy (1990), Solé (1995), Savianni (1998), Leher (1999) e Siqueira (2004). 

A reflexão sobre burocracia, cunhada posteriormente como uma das barreiras no 

processo de implementação do Programa Incluir na UFRN, pautou-se sobretudo por Weber 

(1999), Marx (1988; 2010), Poulantzas (1971; 1978),   Bresser Pereira (1980) e Mota (1981). 

 A quarta parte aborda a Avaliação do Processo de Implementação do Programa Incluir 

na UFRN no período de 2012 a 2014. Situa o referido programa no âmbito das Políticas 

Públicas de Educação Superior, principalmente ao lado dos Programas de Expansão na 

Educação Superior no contexto brasileiro atual. Traçamos o perfil do Programa Incluir e sua 

implementação na UFRN dialogando com o documento que orienta sua implementação. Em 

seguida avaliamos as estratégias de implementação desse programa na UFRN, precisamente 

quanto aos eixos de Infraestrutura e Comunicação e Informação, na visão dos distintos 

sujeitos entrevistados. Destacamos como centrais desta tese os elementos que facilitam e os 

elementos que dificultam a implementação do referido programa na UFRN, a partir da 

percepção dos entrevistados, e a interlocução teórica com os autores e documentos 

explicitados anteriormente e no corpo do texto. 

A quinta parte explicita as conclusões que o estudo possibilitou, responde à pergunta 

de partida, aos objetivos (geral e específicos), verifica a hipótese traçada para orientar a 

pesquisa, sem se desvincular dos aportes teórico-metodológicos e dos dados 

coletados/produzidos na pesquisa de campo, colunas de sustentação e propulsoras da 

avaliação do programa estudado.  
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2     POLÍTICAS PÚBLICAS, IMPLEMENTAÇÃO, AVALIAÇÃO 

 

2.1      POLÍTICAS PÚBLICAS: alguns elementos do debate contemporâneo 

 

 Suscitada por diferentes enfoques e estilos intelectuais e em distintas sociedades, as 

políticas públicas são identificadas por Souza (2006), Di Giovanni (2009) e Melo (1999) 

como uma área de conhecimento e disciplina acadêmica recentes, mas que vêm se 

consolidando, sobretudo, nas sociedades democráticas. 

 Sua institucionalização no âmbito universitário teve início nos Estados Unidos da 

América (EUA), impulsionada pela separação entre assessoria independente e 

responsabilidade política, baseada no tripé: progressivismo americano, reformismo 

republicano e tradição empírica nas ciências sociais (MELO, 1999, p.62). Naquelas plagas, 

as políticas públicas enfatizam a ação governamental, porém destituídas de relações com as 

bases teóricas sobre o papel do Estado. Na Europa, as políticas públicas decorrem de 

trabalhos acadêmicos centrados mais na análise do papel do Estado e de suas instituições, de 

quem o Brasil se aproxima ao introduzir posteriormente esse campo de conhecimento. 

 Malgrado a centralidade das ações acadêmicas que originaram e consolidaram o 

campo das políticas públicas seja diferente nos Estados Unidos e na Europa, elas convergem 

quanto à importância das ações dos governos em democracias estáveis, aquilo que o governo 

faz ou deixa de fazer é passível de ser formulado cientificamente e analisado por 

pesquisadores independentes (SOUZA, 2006, p. 2). 

 Vistas inicialmente como uma subárea da ciência política, as políticas públicas na área 

estatal foram introduzidas para subsidiarem as decisões governamentais a partir da Guerra 

Fria e da valorização da tecnocracia nos EUA. Portanto, foram os cientistas políticos norte-

americanos os pioneiros nesse campo de conhecimento.  

 Todavia, as políticas públicas vêm apresentando progressiva expansão e autonomia. 

Nas universidades, observam-se essas prerrogativas por meio de sua instituição como 

disciplina nos departamentos de ciência política, sociologia, economia, administração pública, 

na criação de centros interdisciplinares, ou de departamentos específicos. Também 

extrapolam os muros universitários, mediante a criação de centros de pesquisas, na difusão da 

imprensa, nos pronunciamentos políticos, nas agendas públicas, nas pautas dos movimentos 

sociais, nos documentos públicos e não governamentais. 

 Contudo, na análise de Melo (1999), a expansão de políticas públicas como campo de 



46 
 

conhecimento institucionalizado é problemática. Isto porque a interdisciplinaridade que 

permeia a produção intelectual fragmenta a organização da comunidade científica, em 

decorrência da dificuldade de demarcar o objeto nas ciências sociais (sociologia, ciência 

política, economia, antropologia). Por conseguinte, reflete na indistinção do que é específico 

nas disciplinas de ciências sociais e dos especialistas setoriais em política pública. 

No decorrer de suas formulações, Melo (1999) e Souza (2006) reconhecem as políticas 

públicas como área de conhecimento multidisciplinar. Não obstante, e, em certo sentido, a 

compreensão da interdisciplinaridade adquire significados diferentes para esses autores. 

Como dito antes, Melo (op. cit) identifica e explica o porquê de ser problemático. Souza (op. 

cit), a princípio, expressa que do ponto de vista teórico conceitual essa particularidade não 

tem implicações, embora requisite a formulação de uma teoria geral que explique a natureza, 

os processos e as inter-relações entre Estado, política, economia e o restante da sociedade, a 

qual deverá ser uma síntese das teorias da sociologia, ciência política e economia.  

Todavia, Souza (2006) admite que a política pública constitui um campo que agrega 

inúmeras disciplinas, teorias, método e modelos analíticos, mas ele não está isento de 

implicações. Uma, refere-se ao objeto de estudo da ciência política ser comum a outras áreas; 

outra, diz respeito ao caráter holista da área prescindir de coerência teórica e metodológica, 

mas comporta vários olhares; por fim, após desenhadas e formuladas, as políticas 

desdobram-se em planos, programas, projetos, bases de dados, ou sistema de informação e 

pesquisas (SOUZA, 2006, p.4). 

Das assertivas do parágrafo anterior, observam-se algumas ambiguidades, 

incoerências que conduzem a questionamentos. As ambiguidades se dão no trato com o objeto 

de estudo, ora destituído de dificuldades, ora reconhecidamente complexo. Ao mesmo tempo 

em que nega as dificuldades, requisita uma teoria que o fundamente, explique, estabeleça 

relações com diferentes esferas e áreas do saber. Incoerência expressa ao descartar a coerência 

teórica e metodológica, atendo-se a vários olhares, donde questionamos: qual a natureza dessa 

“disciplina”, ou como nomear essa proposição? Em que consiste a implicação do 

desdobramento de uma política nas suas diferentes configurações? 

Retomando ao texto de Melo (id. ibidem), ele adensa a sua análise com uma citação de 

Nelson (1996), que reduz as políticas públicas à história de um discurso, pois, destituídas de 

um aparato material característico de um campo intelectual, tornam-se um achado notável de 

pesquisa. Adiante, Melo expõe também a compreensão de Lowi (1994) sobre a expansão 

dessa subárea do conhecimento como empobrecedora ao utilizar abordagens quantitativas 

advindas de conceitos da ciência econômica e ao esboçar, de certo modo, uma americanização 
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da ciência política, mundialmente. 

 Destacamos do pensamento de Melo (op. cit) a sua negação de políticas públicas como 

disciplina, argumentando a ausência de ideias, revistas, controle de recursos e condições 

materiais, e a equipara à pesquisa. Esse ponto de vista nos parece ultrapassado e reducionista. 

Obsoleto porque os elementos dantes apresentados como inexistentes atualmente são 

visualizados sem dificuldades. Reducionista porque não se restringe a pesquisas, mas 

constitui-se como um vasto campo de intervenção, estudo e construção de conhecimentos. 

 Além dos aspectos discorridos anteriormente, a compreensão de políticas públicas 

remete à sua definição. Nesse sentido, Melo (1999) reedita a concepção de Jobert & Muller, 

qual seja, é o Estado em ação. Dessa definição entendemos que as políticas públicas são 

unilaterais, receptoras e expressão das “dádivas” do Estado, a partir da sua iniciativa, 

desprovidas da interação com a sociedade, sobretudo na manifestação de questões 

socioeconômicas, políticas, culturais que ganham visibilidade na esfera pública e pressionam 

os entes federados a introduzi-las na agenda pública, transformando-as em ações planificadas 

do Estado, na perspectiva de gerar mudanças nas situações que lhes originaram.  

Melo (op. cit) também resgata a definição de política pública pensada por Lowi (1994, 

p.8), vejamos: 

 

É um termo engenhoso que reflete a interpenetração entre governo liberal e a 
sociedade, insinuando a existência de uma flexibilidade e reciprocidade maiores que 
do que permitem alguns sinônimos unilaterais tais como leis, estatutos, édito e 
semelhantes. 

 
 

Segundo Di Giovanni (2009, p.1), política pública é uma forma contemporânea de 

exercício de poder nas sociedades democráticas, resultante de uma complexa interação entre 

o Estado e a sociedade. E acrescenta: a operacionalização desse conceito é condicionada às 

modernas democracias. Ou seja, pressupõe planificação consolidada nas instituições estatais, 

estrutura republicana da ordem vigente (coexistência e independência de poderes e vigência 

de direitos) e formulação de agenda pública. 

Observa-se como ponto comum nos conceitos de Di Giovanni (2009) e de Lowi 

(1994), retomados na obra de Melo (1999), a interação entre Estado e sociedade, ação de 

reciprocidade entre ambos, diferenciando-se a definição de Jobert & Muller retomada na 

publicação de Melo (op. cit). Destaca-se ainda, do segundo autor, o regime político – 

democracia –, a forma de governo – republicano –, a demarcação da temporalidade – 

contemporaneidade – e a forma política – configurando as relações de poder, expressas no 
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corporativismo, mandonismo, coronelismo, populismo, entre outros – como elementos 

transversais no conceito de políticas públicas. 

Do nosso ponto de vista, o traço diferencial para a aplicabilidade do conceito reside na 

interação do Estado com o restante da sociedade, pois ao fazermos uma retrospectiva histórica 

a esse respeito, nos deparamos com sociedades contemporâneas regidas por regime político 

autoritário e formas políticas pautadas no coronelismo, populismo, que implementaram 

políticas públicas, de certo modo, amplas, servindo, inclusive, de base de legitimação ao 

referido regime, de que são exemplos as sociedades  brasileira e  chilena na América do Sul, 

nas duas décadas do último quartel do século XX. No entanto, corroboramos com Di 

Giovanni (2009) quanto à pluralidade de configuração das políticas públicas e da sua 

coexistência com distintas formas políticas vigentes em diferentes sociedades. 

 Para Souza (2006), a definição de políticas públicas não deve ser valorada nem 

singularizada. Em assim pensando, ela apresenta definições de inúmeros estudiosos, algumas 

das quais enfatizam a ação do governo, enquanto outras apontam a solução de problemas. No 

entanto, ambas são criticadas por desconsiderar o embate que perpassa as ideias, os interesses 

e as decisões governamentais, ou as possibilidades de cooperação entre governo, instituições 

não-governamentais e grupos sociais.  

Souza (2006, p. 4) define política pública como o campo do conhecimento que busca, 

ao mesmo tempo, “colocar o governo em ação” e/ou analisar essa ação (variável 

independente) e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações 

(variável dependente). 

Na definição anterior é perceptível que a autora remonta à origem das políticas 

públicas como campo de conhecimento, articulando-o à ação governamental; além disso, 

acrescenta a dimensão analítica e a flexibilidade da intervenção ao vislumbrar a possibilidade 

de inserir mudanças no decorrer do processo de implementação. 

Em meio às diferenças conceituais dos autores analisados, é indiscutível a importância 

que as políticas públicas vêm adquirindo nas sociedades democráticas na contemporaneidade. 

Na opinião de Di Giovanni (op. cit), isso se deve a quatro fatores: macroeconômico, 

geopolítico, político e cultural/sociológico. 

O primeiro fator vincula-se à substituição da política econômica de cunho liberal, 

propagadora e não realizadora da paz, da prosperidade e do bem-estar, pela mão invisível do 

mercado, por políticas keynesianas marcadas pela expansão da intervenção do Estado 

mediante ações que conjugavam aspectos econômicos e sociais, introduzidas no pós II Guerra 

Mundial e que predominaram até a década de 1970, sobretudo na Europa.   
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O segundo fator, historicamente datado a partir da década de 1980, relaciona-se à 

invasão e incorporação de ideias neoliberais nas políticas econômicas e sociais, influenciadas 

pelo fim da bipolarização entre os blocos capitalista e socialista, que exigia o 

redimensionamento de princípios e pactos nas relações entre capital e trabalho, de que o 

neoliberalismo é emblemático.  

O fator de natureza política diz respeito à consolidação da democracia nas sociedades 

ocidentais, cuja repercussão reflete na introdução de uma nova concepção das sociedades 

sobre o Estado, manifesta na associação de representação e resposta às demandas 

apresentadas. 

O último fator, de natureza cultural e sociológica, é explicitado na articulação entre as 

transformações demográficas e tecnológicas, urbanização intensa, mudanças nos sistemas 

educacionais, no modo de vida e expectativas de indivíduos, grupos sociais, instituições, que 

ante suas carências e necessidades, reivindicam direitos/demandas, pressupondo a intervenção 

do Estado. 

Assim, as digressões anteriores possibilitam-nos observar a pluralidade de políticas 

públicas: umas relacionadas a questões estruturais; outras a questões superestruturais; 

algumas a questões teórico-metodológicas, outras acerca dos graus de sua abrangência – 

plano, programas, projetos – que após formulados e implementados são plausíveis à 

avaliação. O subitem a seguir abordará a implementação de política pública, mais 

enfaticamente no recorte referente a programa social. 

 

2.2      IMPLEMENTAÇÃO: materialização da política pública 

 

Indubitavelmente, a avaliação do processo de implementação de uma política 

governamental remete ao embasamento das categorias que lhe dão sustentação e possibilitam 

explicar a realidade estudada. Com esse entendimento, consideramos oportuno dedicar esse 

tópico para discussão da implementação de políticas, entendendo com Pressman e Wildavsky 

(1998) que a implementação é a premissa sobre a qual repousa a avaliação de políticas. 

Ademais, nosso estudo incide sobre a avaliação do processo de implementação do Programa 

Incluir na UFRN.  

 Para tanto, adotamos como fio condutor a revisão da literatura sobre a temática, 

utilizando, sobremaneira, as produções acessíveis no campo de avaliação de 

políticas/programas sociais. Como base nos conhecimentos sistematizados nas publicações 

resenhadas, explicitamos a localização da implementação no âmbito das políticas públicas, 
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confrontando a abordagem clássica com algumas contribuições recentes, e as concepções de 

implementação em diferentes autores. Inserimos os modelos de implementação em diferentes 

perspectivas e tecemos, brevemente, considerações acerca da avaliação de implementação, 

uma vez que nos debruçamos sobre esse assunto no tópico seguinte e, mais detidamente, na 

quarta parte da Tese quando articulamos as abstrações com a interpretação dos dados da 

pesquisa empírica. 

Predomina na abordagem clássica a concepção de que a implementação compõe uma 

das fases ou etapas da policy cycle. Tais fases apresentam fronteiras precisamente 

demarcadas, numa lógica sequencial e unidirecional.  

A ênfase nas fases do ciclo de política pública varia entre os interesses dos autores. 

Desse modo, Silva e Melo (2000), assim como Draibe (2001), no texto intitulado Avaliação 

de Implementação: esboço de uma metodologia de trabalho em políticas públicas, destacam as 

fases de formulação e, sobretudo, implementação. Arretche (2001), no artigo nomeado Uma 

Contribuição para Fazermos Avaliações Menos Ingênuas, e D’Ascenzi e Lima (2013) 

abordam as fases de formulação, implementação e avaliação. Autores como Viana (1996), 

Silva (2001), Azeredo et al (2014), entre outros, acrescentam às fases mencionadas 

anteriormente a constituição da agenda, a especificação e escolha de alternativas e a adoção 

da política. 

 A elaboração da agenda, em geral, é precedida por uma pergunta: quais as razões que 

alavancam a introdução de certos problemas e/ou assuntos na agenda governamental, e outros 

não? Kingdon interpretado por Viana (1996) atesta que a resposta a essa indagação é dupla, 

uma vez que envolve os participantes ativos e os processos que evidenciam alternativas, assim 

como os itens a serem selecionados.  

Os participantes ativos são formados por dois subgrupos. Um constituído por atores do 

staff governamental e por funcionários de carreira do poder executivo e do poder legislativo. 

O outro subgrupo é composto atores não-governamentais e inclui grupos de pressão ou 

interesse, acadêmicos, pesquisadores, consultores, mídia, participantes das campanhas 

eleitorais, partidos políticos e opinião pública. 

Os processos que influenciam a seleção de um problema ou assunto, em vez de outros, 

referem-se às características organizacionais vinculados à elaboração de políticas públicas 

tendo como base o reconhecimento de problemas. Esse reconhecimento relaciona-se a 

diferentes fontes: indicadores, eventos, crises, símbolos, feedback do trabalho burocrático e 

disponibilidade orçamentária. Ademais, a inserção de problema na agenda governamental está 

condicionada à factibilidade técnica, à aceitação pelos especialistas e comunidade, ao 
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consenso das elites, ao grau de fragmentação das comunidades de políticas, às forças 

organizadas (grupos de pressão, mobilização política, comportamento das elites políticas). 

Na sua resenha, Viana (1996) traz as ideias de outros pensadores acerca da construção 

da agenda governamental. Referendada nessa autora, destacamos as contribuições de Cobb e 

Elder (1971). Para eles, a arena onde se decide quais políticas serão implementadas e a 

participação dos cidadãos é muito limitada, uma vez que determinadas demandas são 

suprimidas antes mesmo de se tornarem alvo de disputa. A inserção de problemas ou 

situações na agenda governamental necessariamente deve despertar atenção, mobilizar 

tendências, influências e reações da comunidade de políticas e ser legitimada pelo consenso 

das elites. 

Referenciada nas ideias dos autores citados anteriormente e em Silva (2001), 

observamos que a constituição da agenda governamental é uma decisão complexa, envolve 

diferentes atores do governo e da sociedade, mobiliza interesses distintos, tendências e 

influências nem sempre consensuais, configurando-se numa arena onde se instala a correlação 

de forças para decidir quais problemas ou assuntos serão inseridos na agenda governamental. 

Para tanto, os problemas devem chamar a atenção e serem reconhecidos pela sociedade e pelo 

governo, reunir condições e recursos para uma intervenção posterior e obter legitimidade dos 

segmentos sociais e políticos. Seguindo essa trajetória, os problemas inseridos na agenda 

governamental tendem a se transformar em política pública.  

Na abordagem tradicional, a fase seguinte da policy cycle seria a formulação de 

políticas. Essa compreende a elaboração de alternativas e a escolha de uma delas para o 

enfrentamento do problema que galgou notoriedade na agenda governamental. É razoável 

supor que a alternativa selecionada está respaldada em informações substanciais e suficientes 

para balizar a sistematização da política. Ou seja, parte-se do pressuposto de que a formulação 

respalda-se em um diagnóstico correto e completo da realidade sobre a qual incidirá a 

intervenção; os formuladores dispõem de informações suficientes, completas, que traduzem 

com fidedignidade o problema a ser enfrentado; os formuladores adotam um modelo causal 

correspondente (SILVA E MELO, 2000; ARRETCHE, 2001). 

Para os autores imediatamente citados, a tessitura da formulação de políticas com as 

características acima revela uma visão ingênua por várias razões: os formuladores não 

dispõem de informações completas e perfeitas sobre a realidade ou acerca do problema que 

suscitou a política, nem tampouco o contexto onde se desenha a formulação é marcado por 

consenso, mas por negociações, barganhas, disputas entre diversos atores políticos e 
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institucionais e, nem sempre, os modelos causais se relacionam com o fenômeno sob 

intervenção. 

No geral, a formulação traça os aspectos constitutivos da política expressos em 

conteúdo, recursos, estrutura organizacional, distribuição de competência. Ou, para citar 

Viana (Idem), que apoiando-se em Scheneider, acrescenta a formulação da política, o plano 

de trabalho, a aprovação institucional, estratégias de implementação e as modalidades de 

avaliação. Essa fase prevê um conjunto de decisões de natureza distinta: técnica, política, 

econômica, administrativa. 

Seguindo com esse raciocínio, outro momento posterior à formulação seria a 

implementação de políticas/programas sociais. A implementação tem início no momento em 

que a política se transforma em programa, isto é, quando, por ação de uma autoridade, são 

criadas as condições iniciais para a implementação. (PRESSMAN E WILDAVSKY, 1998; 

SILVA, 2001). Nesse sentido, a implementação reúne decisão e ação.  

De acordo com Silva (Idem) a implementação é a fase de execução de serviços 

previamente planejados na formulação com vista a alcançar objetivos e metas e, com isso, 

obter os resultados esperados. No seu entendimento o processo de implementação é 

perpassado por decisões, mas essas se diferenciam das decisões do momento da formulação, 

porque se voltam para alterar as estratégias ou para condicionar o desenvolvimento do 

programa. 

Em se tratando da avaliação de políticas públicas, em geral ela se volta para aferir a 

eficiência, eficácia e efetividade das ações empreendidas nas políticas/programas 

governamentais. Os tipos de avaliação basicamente se orientam pelo recorte temporal, objeto 

a ser avaliado e objetivo institucional e/ou do avaliador. O próximo subitem vai tratar 

detalhadamente sobre a avaliação de política pública, tipologia, modelos de avaliação.  

Como dito antes, a centralidade desse tópico é a implementação de 

políticas/programas sociais, por isso retomamos a reflexão sobre a mesma. Igualmente 

explicitamos que a perspectiva tradicional advoga que o ciclo de política é separado por fases 

isoladas. Do ponto de vista teórico-conceitual, é usual e, até certo ponto, oportuna essa 

distinção. Todavia, na prática, inúmeros autores (ELMORE, 1980; LIPSKY, 1980; VIANA, 

1996; PRESSMAN e WILDAVSKY, 1998; SILVA e MELO, 2000) chamam atenção para as 

limitações dessa perspectiva. Em certa medida, elas estão relacionadas à falta de interlocução 

entre as matrizes teóricas que as fundamentam.  A formulação baseia-se na dimensão política, 

enquanto que a implementação se referencia na teoria da administração. A desconexão dessas 
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teorias transborda na implementação, gerando uma dicotomia entre decisão (formulação) e 

execução (implementação) nas ações governamentais, no setor público.  

Como consequência, a fase de implementação se reduz a um apêndice no processo de 

planejamento, executa fidedignamente as decisões tomadas de cima para baixo, (visão top 

down) sem estabelecer interação, nem tampouco à implementação retroalimenta a formulação.  

A visão linear inova em relação à visão anterior ao considerar a formulação e a 

implementação como processo. Os propositores dessa visão argumentam que as mudanças, os 

percalços e os problemas têm natureza variada, em geral, relacionada à capacidade 

institucional dos atores implementadores, questões políticas e da reação de grupos ou setores 

afetados negativamente pela política. As mudanças que ocorrem na implementação, assim 

como o monitoramento e a avaliação das políticas são incorporados à análise visando 

correção de rota. 

Não obstante, a hegemonia das visões clássicas começa a enfrentar solavancos. Nessa 

direção, tomamos como referência pioneira1 a obra intitulada Implementação de autoria, de 

Pressman e Wildavsky (1973, 1ª edição em inglês), na qual eles analisam as causas pelas 

quais o processo de implementação não responde às expectativas plasmadas na formulação, 

mesmo que a formulação tenha seguido todos os pressupostos teórico-metodológicos tidos 

como imprescindíveis. 

Os autores anteriormente citados lançam luz sobre vários aspectos da implementação, 

a começar pelo ostracismo a que foi submetida até então; a frequente inobservância do 

encadeamento entre decisão e ação, assim como a desconsideração da multilateralidade e 

complexidade inerente à implementação. Balizados nessas considerações, refutam a ideia de 

que as políticas públicas se constituem em fases ou etapas estanques, tampouco a 

implementação seja posterior à formulação, mas compreendem a implementação como 

processo, em que a decisão e ação se entrelaçam, se retroalimentam e, em certos momentos, 

estabelecem relação de interdependência. Ou seja, as políticas, salvo raras exceções, fazem e 

se refazem em processo de várias interações, e neste processo os atores efetivam adaptações 

consoantes ao entorno, muitas vezes mutantes. 

Advogam que diversos problemas observados na implementação foram originados na 

formulação das políticas, por isso, apontam para a necessidade de se identificar a rede de 

                                                 
1 Azeredo et al (2014) referendado em Saetren (2005) contesta o pioneirismo dessa abordagem sob a autoria de 
Pressman e Wildavsky. Para eles, desde a década de 1950 encontram-se inúmeras publicações (livros, artigos 
científicos, teses de doutorado) sobre o tema. 
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atores e de ações com causalidade e continuidade previsíveis, assim como as decisões 

discricionárias que refletem no trabalho das organizações. 

Reconhecem a complexidade da ação conjunta expressa, entre outras razões, em 

relação à tomada de decisões, a necessidade de adoção de um marco teórico que explique 

pontos inativos e expectativas, subsidie a definição prévia de metas de uma política, respalde 

o reconhecimento das diferenças entre pautas de ação decorrentes do comprometimento dos 

atores com outras metas – pessoais ou organizacionais – e utilize recursos. 

A obra de Pressman e Wildavsky (1998) é relevante para a análise de políticas 

públicas, uma vez que introduz uma novo enfoque para a implementação, denominada 

bottom-up. Nela, a implementação passa a ser considerada no debate da política pública, 

incluindo entre os princípios a interação social, isto é, interação entre formuladores e 

implementadores, entre atores e receptores das políticas, assim como a dimensão política da 

política, particularmente os compromissos entre valores conflitivos, interesses divergentes, 

seja no interior do processo, seja em relação aos interesses daqueles a quem se destinam as 

ações; não subestima as forças subjacentes, sobretudo as de caráter econômico, que debilitam 

a implementação. 

Em direção similar Barret e Hill interpretados por Pressman e Wildavsky (op. cit), 

argumentam que a implementação implica um exercício político que se torna melhor 

elaborado de baixo para cima, haja vista que, 

 

a) Muitos conflitos não podem ser resolvidos na etapa da formulação; 
b) considera-se necessário que as decisões principais são tomadas quando todos os 

fatos estão disponíveis para administradores; 
c) acredita-se que os implementadores estão melhor equipados que ninguém para 

tomar decisões; 
d) pouco se sabe, a priori, a respeito do impacto real de novas medidas tomadas; 
e) se reconhece que as decisões tomadas a curto prazo implicam negociações e 

compromissos com grupos poderosos (BARRET e HILL reeditado por 
PRESSMAN e WILDAVSKY, 1998, P. 30). 

 

Na sua argumentação Pressman e Wildavsky (op. cit) questionam a abordagem top-

down. Criticam as pré-condições elencadas por Gunn para que a política possa ser 

implementada com êxito, isto é, personificando os objetivos dos formuladores. As condições 

são:  

a) as circunstâncias externas à unidade implementadora não impõe restrições 

perturbadoras; 

b) a implementação dispõe de recursos suficientes e tempo adequado; 

c) não há restrição de recursos em nenhuma etapa da implementação; 
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d) a política a ser implementada está baseada em uma teoria de causa e efeito válida; 

e) a relação entre causa e efeito é direta e existem vários links no processo, mesmo 

que o número deles seja mínimo; 

f) uma unidade implementadora não precisa de outras unidades para alcançar o seu 

objetivo, ou se precisar, as interrelações entre elas são mínimas, tanto em número e 

importância; 

g) existe completo entendimento sobre os objetivos que se deseja alcançar, esses 

acordos perpassam todo o processo de implementação; 

h) na busca dos objetivos acordados é possível especificar detalhadamente, e numa 

sequência perfeita, as tarefas de cada participante; 

i) existe uma perfeita comunicação e coordenação entre vários recursos (humanos e 

materiais) no processo de implementação; 

j) quem exerce autoridade pode exigir e obter perfeita obediência. 

Para Pressman e Wildavsky (Idem), a maioria das pré-condições expostas na 

abordagem top-down, principalmente as das alíneas e, f, h e j são surreais, pois se relacionam 

principalmente à heterogeneidade de valores e interesses sobrepostos de diversos atores.  

Segundo Pressman e Wildavsky (1998, p. 55/7),  

 

implementação é um processo de interação entre a fixação de metas e as ações 
engendradas para alcança-las. [...] é a capacidade de forjar ligações subsequentes de 
uma cadeia causal a fim de obter os resultados desejados [...]. Quanto maior for à 
cadeia causal, mas numerosas são as relações recíprocas que se estabelecem entre as 
ligações, mais complexa se tornará a implementação.  
 
 

Continuam eles afirmando igualmente que quanto maior o número de participantes 

com perspectivas diferentes, maior a probabilidade de desacordos e demoras. Quanto mais 

consentimento dos participantes, menos modificações são introduzidas e menor a 

possibilidade de afetar os resultados.  

Nesse contexto complexo, o lapso temporal inscreve-se como uma variável que revela 

muitas nuances da implementação de um programa, como por exemplo: as probabilidades de 

acordo em dado momento do programa variam entre os participantes, entre organizações, no 

interior de uma mesma instituição e entre níveis diferentes de governo e organizações 

privadas. Não raro, um grande número de decisões inesperadas são tomadas ao longo do 

tempo, nem sempre convergentes para o alcance dos resultados esperados pelo programa. 

No rastro desse pensamento, Pressman e Wildavsky (1998) alertam para a tentação de 

se concluir aligeiradamente acerca do êxito da implementação de um programa focando 



56 
 

atenção nos fins e não nos meios para alcançá-los. Segundo eles, as principais razões dessa 

motivação são:  

 

1. incompatibilidade direta com outros compromissos; 
2. preferência por outros programas; 
3. compromisso simultâneo com outros projetos; 
4. subordinação a outras entidades que não vêm urgência do projeto; 
5. diferença de opinião sobre a chefia e as funções da organização; 
6. diferenças legais e de procedimentos; 
7. alguns participantes estão de acordo com a proposta, mas não dispõem de poder 

político e administrativo para influenciar outros participantes e assim 
impulsionar  implementação do programa (PRESSMAN E WILDAVSKY, Op. 
cit., p. 185 a 189). 

 
 

 Relacionando as razões expostas com a implementação do Programa Incluir na 

UFRN,  encontramos algumas similaridades que julgamos oportuno mencionar. Trata-se das 

motivações de alguns professores, implementadores ou não desse programa, que no exercício 

profissional justificam dificuldades de adotarem práticas de ensino numa perspectiva 

inclusiva, não porque sejam incompatíveis com seus compromissos e preferências, mas 

possivelmente porque, 

 

A gente foi formado dentro de uma proposta pedagógica que o ensino é igual pra 
todos, que todos aprendem do mesmo jeito e aí você tem questões que você precisa 
considerar dentro de uma abordagem que aposta, que percebe a heterogeneidade 
como um fator de aprendizado, né? (GIRASSOL – Professora UFRN, entrevista 
concedida em 16/04/2015). 

 

Certamente, procedimentos dessa natureza trarão implicações quanto ao alcance de 

metas e objetivos do programa, a despeito de que o direito à educação numa perspectiva 

inclusiva tenha respaldo no arcabouço legal.   

Na mesma obra, Wildavsky e Majone, (1998) defendem o processo de implementação 

como evolução.  Compreendem que a implementação começa com múltiplas atitudes para 

atuar ou para tratar certas situações em certos modos. O plano é um conjunto de atitudes ou 

disposições que pode produzir resultados em circunstâncias apropriadas. Noutras palavras, as 

circunstâncias e instâncias moldam a rota previamente conhecida, embora permita introduzir a 

discricionariedade para tornar o caminho mais acessível. 

Para esses autores, a implementação é um processo híbrido que reúne os modelos de 

interação política e de planejamento, baseado essencialmente no estabelecimento de 

causalidades. Segundo o modelo de planejamento, a implementação é uma extensão do 

desenho organizacional e, como tal, pode fracassar, porque o plano original era impraticável. 
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Desconhece as restrições, que, via de regra, só se revelam no processo de implementação. 

Assim, não basta simplesmente implementar, deve-se selecionar o plano correto da 

implementação, deve-se conhecer a maneira correta de implementar o plano.  

No modelo de interação, a implementação é a continuação da política por outros 

meios, os resultados da implementação são imprevisíveis, se mantém um elemento de 

surpresa e é provável que as consequências sejam distintas daquelas pretendidas pelo 

participante individualmente.  

Para Wildavsky e Majone (1988) os componentes essenciais de quaisquer políticas são 

os objetivos e recursos. Os objetivos em geral são múltiplos, conflitivos e incertos. Os 

recursos sofrem restrições supostamente relacionadas às limitações cognitivas e à dinâmica do 

meio ambiente, observáveis no processo de implementação, devendo ser incorporadas ao 

plano, no processo de implementação. Esse movimento cambiante sugere que as políticas são 

continuamente transformadas pela implementação e simultaneamente alteram os recursos e os 

objetivos. 

Distinto do ponto de vista dos autores em discussão é o entendimento de Bardach 

resgatado na publicação de Majone e Wildavsky (1998) que assevera que a maioria dos 

participantes inseridos no processo de implementação atua dentro de um contexto de 

expectativas de que em algum momento, os eventos mostram, mesmo que transitoriamente, 

semelhança com a decisão inicial.  

Majone e Wildavsky (Idem) atribuem como razão do fracasso da implementação de 

política a insuficiência de teoria, que, por sua vez, compromete a conceituação do problema 

da política, assim como a análise e interpretação da mesma. Dessa forma, eles se contrapõem 

ao modelo top-down, uma vez que esse confere o fracasso da implementação ao desvio do 

desenho original da política/programa.  

Na obra em discussão, tem-se também a colaboração de Browne. Esses autores 

contestam os estudos de implementação centrados na funcionalidade dos planos, a 

inquestionabilidade da aceitação e alcance dos objetivos, a materialização do plano se dá em 

um contexto estático e com todas as condições previsíveis. Nesses termos, delineia-se o 

enfoque prospectivo da implementação de políticas.  

Browne e Wildavsky (1998) propõem a implementação como adaptação mútua. Isto 

porque consideram que os programas são modificados pelo ambiente onde se desenvolvem, 

igualmente as organizações são afetadas pelos programas implementados. Logo, as mudanças 

desencadeadas no contexto e no conteúdo do programa requerem mútua adaptação. Mudanças 

provocadas pelo conhecimento são incorporadas à implementação. Por sua vez, a experiência 
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decorrente da implementação também engendra conhecimentos. Tais mudanças imprimem e 

expõem a dinamicidade da implementação, revelam os enfoques prospectivo e retrospectivo. 

Noutros termos, respalda-se no enfoque eclético que combina a visão top-down e a visão 

bottom-up.   

Segundo esses autores existem dois processos de implementação. Um deles se 

expressa em um conjunto de relações causais, inicialmente percebido, formalmente 

delimitado e presumidamente esperado, requerido para produzir resultados desejados. O outro 

é inesperado, nexo de causalidade que se desenvolve na implementação. 

As mudanças que ocorrem durante a implementação têm lugar em diferentes níveis de 

uma organização, em diferentes esferas governamentais e em distintos níveis sociais. Tais 

mudanças não gerem uma única lição; assim como nem toda evolução é conveniente, nem 

toda implementação também o é.  

Resumidamente, as reflexões anteriores acerca da perspectiva bottom-up asseveram a 

formulação e a implementação de políticas como processo e não como um elo perdido, ou 

como um jogo de uma só rodada, (ARRETCHE 2001; SILVA e MELO, 2000).  Jogo em que 

a autoridade central, em busca da adesão dos implementadores para a efetivação de objetivos 

e metas formuladas por outrem, lança mão de estratégias, inclusive, de incentivos. Contudo, 

paradoxalmente, os incentivos têm reverberado como parte das dificuldades constatadas na 

implementação, segundo Arretche (Idem). 

A forma de conceber implementação supostamente inaugurada por Pressman e 

Wildavsky (1998) certamente influencia gerações de estudiosos. Ressaltamos aqui as 

contribuições do Núcleo de Estudo de Políticas Públicas da Unicamp/SP (NEPP, 1993). O 

NEPP defende que a implementação é um processo de interação entre os elementos 

constitutivos da política. No decorrer da implementação as decisões assumem o 

protagonismo, pois são condutoras dos conflitos e disputas por alternativas, cujos reflexos se 

manifestam em direções opostas, ora se aproximam, ora se afastam das metas, meios e 

estratégias definidas anteriormente. Assim, a implementação é mais que um desenho ou 

redesenho da política, supera a conotação de correção de rota, embora se deixe modelar pela 

política.  

Entendemos que o deixar-se modelar da implementação não significa seguir 

inalteradamente o script previsto na formulação, ou, parafraseando Arretche (2001), com 

quem concordamos, seria ingênuo pensar que um programa público pudesse ser 

implementado inteiramente segundo o desenho e os meios previstos pelos formuladores. 
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Assim, vai se gestando certo distanciamento entre o desenho original e a 

implementação relacionado à imprevisibilidade inerente à dinâmica da implementação. Essa, 

por sua vez, está sintonizada e reflete as dimensões social, econômica, política, institucional, 

administrativa, cultural, que, na prática, exigem novas decisões que atendam as demandas 

delas decorrentes e, ao mesmo tempo, viabilizem a efetivação de adaptações, alterações, 

correções, inovações, retrações, atualizações, que no processo remodelam a política que a 

princípio a modelou. 

Essa mudança recíproca entre o desenho da política/programa e a implementação não 

é fortuita, resulta de uma combinação de múltiplos fatores. Além das dimensões mencionadas 

antes, há de se considerar também que as políticas em todos os momentos são criação 

humana; revelam, portanto, preferências, interesses, culturas, ideologias. Na formulação, 

essas características se deixam entrever por meio de discursos expostos, sobretudo, nos 

objetivos e estratégias de implementação.  

Por outro lado, nem sempre os formuladores são as mesmas pessoas que implementam 

o programa. Igualmente, os implementadores têm preferências, interesses, que nem sempre 

coincidem com os dos formuladores, contribuindo também para o distanciamento entre o 

desenho original e a implementação.   

Assim, concordamos com Lipsky (1980) quanto atribui que são os implementadores 

que de fato materializam as políticas públicas e, nesse processo, refletem suas referências, isto 

porque eles têm relativa autonomia quanto à qualidade e quantidade de serviços, recursos que 

prestam aos usuários das políticas.  

No rastro desse raciocínio, Arretche (2001, p. 47) define implementação como uma 

cadeia de relações entre formuladores e implementadores, e entre implementadores situados 

em diferentes posições na máquina governamental. 

Para Silva e Melo (2000), a visão de implementação proposta nos dois modelos 

(clássico e linear) se baseia em premissas equivocadas. Tal interpretação respalda-se na 

seguinte argumentação: a formulação se sobrepõe a implementação, é tida como irretocável, 

autorrealizável, efetiva-se sem se distanciar do planejado, pois se supõe que o formulador 

respalda-se em um diagnóstico correto, dispõe de todas as informações e condições materiais, 

humanas, financeiras e administrativas (recursos ilimitados, coordenação perfeita, controle, 

hierarquia, objetivos e metas claras), apoia-se em um modelo causal. Nessa lógica, os 

problemas da implementação são entendidos como um desvio de rota. Esse raciocínio 

consagra a visão top-down.   
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Silva e Melo (Idem), após tecerem análises críticas sobre os modelos clássico e linear, 

esboçam o modelo de implementação como jogo em que todos os atores envolvidos no 

processo (formuladores, implementadores, beneficiários, stakeholders) agem em redes. Nessa 

abordagem a implementação tem conotação de aprendizado institucional.  

Para eles o ciclo de políticas se caracteriza por limitações cognitivas sobre os 

fenômenos sociais objeto de intervenção, ausência de controles e de previsão de contingências 

futuras, as ações e decisões são delimitadas e traduzem preferências, interesses individuais 

dos formuladores. O processo de formulação se constrói em torno de incertezas, 

predominando trocas, negociações, barganhas, dissenso, contradição. As contingências 

impõem aos implementadores tomar decisões, essas se constituem em fonte de informações 

para formulação de outras políticas ou para redesenhar aquela em vigor. No rastro desse 

raciocínio se pode afirmar com Pressman e Wildavsky (1998), Silva e Melo (2000) que a 

implementação cria políticas.  

A ideia de rede de implementação significa que as políticas são implementadas por um 

conjunto de implementadores, atores governamentais, não-governamentais, 

interinstitucionais. 

Atribuir a implementação como aprendizado é admitir que os conhecimentos também 

são engendrados por posições políticas divergentes, pelo contexto, incertezas, eventos novos e 

imprevistos, mudanças, enfim, pela experiência. Esse conhecimento deve ser considerado e 

inserido no processo das políticas públicas, senão se rechaça a capacidade de aprender, ou 

parafraseando Pressman e Wildavsky, a incapacidade de aprender é fatal. 

De certo modo, em sentido paralelo a Silva e Melo (op. cit), temos as contribuições de 

Medina (1987), decorrentes da identificação de lacunas dos modelos teóricos estudados, 

sobretudo se aplicados individualmente. A despeito do reconhecimento das limitações desses 

modelos, sua sistematização parte das ideias, dos pressupostos e das vertentes teóricas 

estudadas para a proposição de quatro modelos em que sugere sua eventual utilização 

conjunta para a análise da implementação de políticas governamentais. Sua arguição é 

expressa da seguinte maneira: 

 

Ao se construir ou aplicar um modelo de análise, busca-se encontrar uma 
representação abstrata que corresponda suficientemente bem à realidade observada, 
para satisfazer os propósitos que se tem em mente. O suposto básico é, portanto, o 
de que a similaridade entre o real e o abstrato pode ser explorada. Há eventos, 
porém, que ao se tornarem objeto de estudo colocam o pesquisador frente a 
interrogantes que um único modelo não consegue responder (MEDINA, 1987, p. 
42). 
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A autora, na busca de responder às interrogações e ultrapassar os limites derivados da 

aplicação de um só modelo para a análise da implementação de políticas públicas, em 

distintos aspectos e diversos ângulos, apresenta os modelos: racional-burocrático, recursos 

humanos, político e anárquico simbólico. Afirma que os mesmos estão balizados em 

perspectivas analíticas legítimas e espera que possam proporcionar novos caminhos para 

explicar o sucesso ou não das políticas públicas. 

 

2.2.1 Modelo racional-burocrático 

 

 O modelo racional-burocrático narrado por Medina (1987) aborda dois estudos, ambos 

têm como base a estrutura organizacional, mas se distinguem quanto aos aspectos que 

priorizam. Um dos estudos enfatiza a identificação, na estrutura organizacional, de unidades 

responsáveis pela implementação da política, seus objetivos, distribuição de papéis e de 

tecnologias para a sua operacionalização.  

Acompanha as características anteriores o controle hierárquico. Considerando esse 

pressuposto, a formulação de política e performance estaria vinculada à administração 

superior, essa por sua vez alocaria e monitoraria tarefas e metas de desempenho em unidades 

responsáveis pela implementação de políticas de forma a maximizar os valores racionais. 

A organização é propositadamente desenhada para atingir metas, atender intenções ou 

coalizões de atores do bloco dominante. Para tanto, reporta-se a repertórios comportamentais 

pretéritos baseados em normas, regulamentos, configurando-se, destarte, como um modelo 

normativo e descritivo.  

Outros estudos constituintes desse modelo realçam a discrição (ou liberdade de ação) e 

a rotina como a centralidade da organização. Nela, a implementação tem duplo papel, 

identificar pontos ou locais onde se concentram a discrição e os repertórios comportamentais 

que a organização precisa rever vislumbrando a substituição de velhas rotinas por novas. 

Contudo, as potenciais mudanças relativas à discrição e a rotina enfrentam resistência dos 

funcionários, pois são, para esses, expressão de competências, conhecimentos, status. Nessa 

perspectiva, a implementação de política é diretamente implicada pela discrição e por 

comportamentos rotinizados.   

De acordo com esse modelo,  

 

O sucesso do processo de implementação de uma política social, desde o agente até 
seu cliente, dependeria da forma da rotina existente em cada nível da organização, a 
favor ou contra aquela política, em especial junto aos “trabalhadores de linha”. Isto 
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porque o cliente no âmbito local, o burocrata “streetlevel” é o governo e é 
praticamente impossível aos administradores de nível superior monitorar e controlar 
todos os aspectos de seu desempenho profissional, dada a frequência e o 
imediatismo do contato burocrata local/cliente (MEDINA, 1987, p. 43). 

 

Abstrai-se da citação que a complexidade da estrutura organizacional gera dificuldades 

no estabelecimento de contatos frequentes e diretos entre os diferentes atores situados em 

distintas posições hierárquicas, sobretudo entre quem ocupa posições extremas: 

administradores, burocratas, clientes, de um lado, e trabalhador de linha (funcionário público 

local), do outro. Com efeito, essa relação tende a ser marcada pelo distanciamento entre esses 

atores. 

O trabalhador de linha, em razão do distanciamento com o administrador e da falta de 

monitoramento, imprime relativa autonomia e liberdade às suas decisões e ações, utiliza de 

procedimentos formais da burocracia visando reduzir a pessoalidade do processo e, com isso, 

atenuar tensões e incertezas no trabalho, contribuindo, assim, para a implementação da 

política.  

Medina (op. cit) adverte que o arcabouço normativo prescrito na política não encontra 

aplicabilidade na prestação final dos serviços porque o burocrata “street-level” e seu cliente 

desenvolvem padrões de interação que mantêm o conservadorismo das rotinas.  

A implementação de política que se pauta por esse modelo tende a falhar por duas 

razões: os formuladores da política não compreendem as condições reais onde se operam os 

serviços sociais e os propósitos iniciais da política são minados pela rotinização em nível 

local. 

 

2.2.2 Modelo de Recursos Humanos 

 

 O modelo de recursos humanos realça a interdependência entre pessoas e organização. 

Nesse sentido, busca conciliar necessidades, habilidades e valores dos indivíduos com papéis 

e relacionamentos formais prescritos para atingir os objetivos da política. Para tanto, a 

organização deve promover um ambiente de trabalho onde o trabalhador se sinta motivado a 

participar e a se corresponsabilizar pelas decisões e ações empreendidas. Esse ambiente 

organizacional requisita a criação de consensos e relações interpessoais fortes. Desse modo, o 

processo de implementação estaria intimamente vinculado à obtenção de consenso e a 

interação “harmoniosa” entre formuladores e implementadores. Se a implementação não 

contemplar desses dois fatores estaria fadada a falhar. Por outro lado,  
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O sucesso de um esforço de implementação pode ser aferido pela extensão em que 
os implementadores estão envolvidos na formulação de um programa. São 
encorajados a exercer julgamento independente ou a estabelecer fortes grupos de 
apoio mútuo e solução de problemas (MEDINA, 1987, p. 45). 

 

Esse modelo evidencia o processo de implementação como adaptação mútua, à 

medida que a política é modelada pelos implementadores, eles são por ela modelados.  

A crítica tecida por Medina (op. cit) ao modelo de recursos humanos gira em torno da 

desconsideração das situações de conflito, de dissensos e do fato de se ater à cooperação, ao 

consenso, aos laços interpessoais fortes. Com isso, esse modelo revela um caráter mais 

normativo que descritivo, os limites analíticos da realidade organizacional sobre a questão 

comportamental. 

 

2.2.3 Modelo Político 

 

 A proposta do modelo político defende que as organizações seriam melhor entendidas 

se mostrassem sua face política. Isto porque são espaços onde indivíduos e grupos disputam 

distintos interesses, demandas, ideologias, recursos, configuram-se, desse modo, como arenas 

de poder, cujas relações expressam conflito, barganha, coerção, compromisso mais que 

consensos.  

 Sob esse ponto de vista, nas organizações as forças políticas se atraem ou repulsam 

dependendo dos interesses que defendem, as decisões acerca de distribuição de vantagens e 

recursos expressam o poder de barganha que cada indivíduo ou grupo agrega naquele 

momento, com base em um conjunto de fatores: conhecimento especializado, controle dos 

recursos materiais, habilidade em mobilizar apoio político externo, posição formal que ocupa 

na hierarquia organizacional, dentre outros. Com efeito, 

 

a implementação consistiria de uma série complexa de decisões barganhadas, refletindo 
preferências e recursos dos participantes. Seu sucesso pode ser definido apenas em termos 
dos objetivos de um grupo ou participante em um processo de barganha, ainda que ele seja 
só a preservação do processo em si. A barganha pode ser vista como explícita (aberta), ou 
tácita (sem comunicação direta e com imperfeita compreensão de cada parte sobre os 
motivos e recursos da outra) (MEDINA, 1987, p. 46). 

 

Analisando o modelo político, Medina (op. cit) aponta a ambiguidade e a fragilidade 

do mesmo. Se por um lado a força descritiva permite interpretar eventos isolados, essa mesma 

força transforma-se em fraqueza quando reduz a implementação a julgamentos normativos do 
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processo de barganha. Para ela, esses aspectos são insuficientes para definir sobre o sucesso 

ou fracasso da implementação, logo revela sua fragilidade conceitual.  

 

2.2.4 Modelo anárquico ou simbólico 

 

 A centralidade desse modelo reside em considerar que as organizações são moldadas 

por valores e cultura. Distancia-se dos modelos anteriores, sobretudo, porque tanto o 

comportamento humano quanto as organizações valorizam mais o significado do evento do 

que propriamente o evento, esse significado advém da interpretação que os seres humanos 

efetivam sobre o evento. Igualmente, argumentam que muitos processos e eventos 

organizacionais são ambíguos e incertos, por isso minam a racionalidade da análise, a solução 

de problemas e a tomada de decisão.  

O enfrentamento de ambiguidades e incertezas dá-se por meio da criação de símbolos. 

Esses aumentam a previsibilidade, indicam a direção, dão significado aos fatos, explicam, 

solucionam dilemas. Assim, significado, crença e fé constituem a base conceitual desse 

modelo. 

 Nas organizações, os mitos podem adquirir significados opostos. Podem favorecer a 

coesão interna, senso de direção, mas podem ser instrumento de resistência às mudanças. 

 Os proponentes do modelo anárquico-simbólico divergem dos modelos anteriores no 

tocante à compreensão da implementação como uma conexão linear entre atividades, eventos 

e resultados. Para eles, o que a organização anuncia como relação de causalidade entre os 

diferentes momentos da política não corresponde à realidade, isto porque, 

 

Essas ligações que aparecem tão óbvias não são; as decisões podem não decidir 
coisa alguma; a avaliação raramente se realiza como deveria; as estruturas são 
desligadas das atividades; as diferenças fazem os líderes; os esforços de mudança 
não mudam nada; o planejamento não produz nenhum plano ou produz planos que 
não terão nenhum efeito. Em muitas organizações com objetivos sociais, as metas 
são várias e conflitantes, a tecnologia é subdesenvolvida, as ligações entre os meios 
e os fins são pobremente compreendidas e a efetividade é, na maioria das vezes, 
impossível de determinar (MEDINA, 1987, p. 49). 
 

 

 Nessa trajetória, as organizações utilizam os processos administrativos e técnicos 

como ferramentas para dar suporte à implementação e, assim, com base na planificação, a 

organização dissemina previsibilidade e racionalidade das ações e dos resultados 

correspondentes. Contudo, na compreensão dos adeptos do modelo anárquico-simbólico tais 

procedimentos perfilam mais aparência do que resultados reais. 
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 Na opinião da autora, as contribuições desse modelo relacionam-se às reflexões dos 

“fatos” do mundo e da vida em sociedade como construções e crenças humanas, mas aponta 

limites por não oferecer referenciais que possibilitem lidar, nas organizações, com situações 

de conflito, barganha, hierarquias, controles, discrição e rotinas burocráticas.   

 Em síntese, os modelos delineados por Medina (1987) configuram-se como uma lente 

de análise ou, são visões do mesmo objeto captadas por ângulos diferentes. Modelos que 

isoladamente mostram limitações e fragilidades, as quais tendem a ser atenuadas se utilizadas 

de forma complementar ou com efeito caleidoscópio, ou seja, com as mesmas peças pode-se 

compor quadros distintos (idem. p.50).  

O estudo da literatura sobre implementação de política pública realçou a relevância 

dessa temática, assim como possibilitou a ampliação do nosso conhecimento a esse respeito, 

especificamente a parte conceitual em diversos pontos de vista. O processo de interação que 

se permite interpretar por várias lentes analíticas igualmente se deixa examinar pela avaliação, 

na sua distinta tipologia, sobretudo se concordamos com Pressman e Wildavsky (1998) de que 

a implementação é o substrato da avaliação de políticas públicas.  

Relacionamos brevemente o aporte teórico sobre implementação de políticas 

públicas com o Programa Incluir e o fizemos em duas frentes. Na primeira, relacionamos a 

fundamentação teórica com o desenho desse programa, conforme explicitado no documento 

orientador, e o confrontamos com sua implementação no contexto da UFRN. Na segunda, 

tomamos como base a análise e interpretação dos dados produzidos/obtidos com os sujeitos 

participantes da pesquisa de campo sobre a implementação do Programa Incluir na UFRN, em 

que observamos que parte dos aspectos teóricos explicitados nesse subitem se aplicam à 

realidade estudada e a explicam. Entre eles, destacamos: interesses divergentes, 

ambiguidades, preferências, estratégias diferenciadas para tratar situações similares, 

correlação de forças (nem sempre explícitas, admitidas, aceitas), contradições.  

No seu desenho formal, o Programa Incluir, do momento de sua criação, em 2005, 

aos dias atuais, se reconfigurou. Sua formatação inicial se materializou por meio de chamadas 

públicas, concorrências. A nova configuração introduz mudanças, entre as quais destacamos 

as seguintes: ampliação da capilaridade de cobertura, isto é, presença do Programa em todas 

as IFES a partir de 2012; delineamento das ações em quatro eixos; definição de objetivos e de 

público-alvo; universalização do Programa; disponibilidade de previsão orçamentária. 

A pretensa universalização revela uma das contradições da implementação do 

Programa Incluir, porque o ensino superior nessas plagas é historicamente excludente, dada a 

desproporção de vagas e o número de candidatos. Logo a universalização é ilusória, ou seria 
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uma universalidade tomando como foco os estudantes com deficiência, nesse caso uma 

universalização focalizada, conforme analisamos mais incisivamente na quarta parte desse 

trabalho. 

Ambiguidade porque à medida que delimita eixos entendidos como determinantes da 

inclusão educacional para os acadêmicos com deficiência, flexibiliza o desenvolvimento dos 

mesmos para as IFES, ou seja, as universidades detém relativa autonomia para executar 

aqueles eixos que julga mais necessários e urgentes. 

 Ausência explícita de orientação quanto à constituição de estratégias, composição da 

equipe de trabalho, notadamente dos implementadores, ou mais precisamente dos 

trabalhadores de linha, expressão usada por Arretche. Essa lacuna traz implicações, tende a 

favorecer um ambiente de disputas onde interesses e influências diferentes se insurgem e se 

impõem, dependendo do poder de barganha que detém. 

Em relação à implementação do Programa Incluir na UFRN constatamos 

contradição, ambiguidade, discriminação quanto às estratégias de tratar os diferentes 

subgrupos de deficiência, dificuldades teóricas sobre o conceito de inclusão educacional e 

sobre deficiência, frágil mediação entre os implementadores e entre esses e os usuários do 

programa. Esclarecemos que, todos esses aspectos serão pormenorizados na quarta parte da 

Tese, aqui tratamos sucintamente. As assertivas serão validadas por narrativas 

correspondentes aos sujeitos da pesquisa. 

Contradição no sentido de que em vez de aproximar os implementadores de ponta2 

aos demais atores que estão envolvidos na implementação do Programa Incluir, os 

mecanismos utilizados para a comunicação entre a CAENE e os professores se materializa 

predominantemente por meio do parecer técnico encaminhado, em geral, por e-mail. Desse 

modo, adquire uma conotação de frieza, distanciamento e de incompletude, por não explicitar 

detalhadamente cada situação na sua particularidade.  

As barreiras, lacunas, fragilidades verificadas na implementação do Programa Incluir 

na UFRN de certa forma refletem a fragilidade do desenho desse programa, mas, certamente, 

exprimem também as contingências, os imprevistos, as mudanças, as adaptações que vão se 

impondo no decorrer da implementação, que são inerentes a essa dinâmica e exigem 

remodelagens de formulação e implementação. 

                                                 
2 Estamos utilizando a expressão implementadores de ponta para nos referir aos professores, por entender que se 
espera deles a contribuição indispensável no processo de inclusão dos acadêmicos e, entre esses os que têm a 
condição de deficiência, malgrado não integrem a equipe do Programa Incluir. 



67 
 

A despeito das barreiras, lacunas e fragilidades detectadas na implementação do 

Programa Incluir, ele tem se revelado de grande importância no enfrentamento de distintas 

barreiras que confluem no processo educacional das pessoas com deficiência, de sorte que 

vem paulatinamente viabilizando a aprendizagem, a formação profissional desses estudantes 

na UFRN, até a finalização de seus cursos.  

As barreiras identificadas são de natureza variada, algumas difíceis de ser removidas, 

outras revelam o conservadorismo e a resistência com a educação inclusiva, identificadas 

mediante a nítida distribuição de papéis entre quem decide e quem executa, não sei se 

acidentalmente ou propositadamente, mas são evidentes dois tipos de implementadores, os 

que decidem, planejam, projetam as ações (técnicos da CAENE) em observância às 

orientações do Programa Incluir, e outro, que deveria executar as ações e estratégias 

planificadas (professores). 

No fundamental, observamos uma relação intrínseca entre a literatura que trata da 

implementação e algumas narrativas dos nossos entrevistados quanto às dificuldades e 

obstáculos vivenciados no decorrer da implementação.  

 

2.3 AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: considerações gerais 

  

 Uma revisão atenta da literatura especializada sobre avaliação de políticas públicas 

revela alguns pontos em comum, entre os quais destacamos: aspectos teórico-metodológicos, 

tipologias e modelos de análise. Tal recorrência sinaliza a importância dos mesmos no estudo, 

compreensão e explicação dessa temática. Calcados nessas considerações os tomamos como 

referência, nessa parte da Tese. Todavia, convém salientar que nossas reflexões incidem sobre 

a avaliação de políticas públicas de âmbito social. Igualmente ressaltamos que, a avaliação 

aqui enfocada inscreve-se como pesquisa, uma subárea da pesquisa social. 

Os aspectos mencionados serão dispostos em duas subdivisões. A primeira aborda 

histórico, conceituação e metodologia de avaliação de políticas públicas. A segunda 

subdivisão trata das tipologias e modelos da avaliação. Essa multiplicidade de tipologias e 

modelos expõe a ausência de consenso dos estudiosos acerca da metodologia de avaliação. No 

entanto, entendemos que essa pluralidade se vincula e decorre, de certa maneira, do objeto, 

dos objetivos e dos interesses dos demandantes das avaliações. 
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2.3.1 AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: histórico, conceituação, metodologia 

 

Historicamente, a avaliação de políticas públicas teve início, de forma tímida, na 

terceira década do século XX, nos Estados Unidos. Todavia, a sua expansão ocorre a partir da 

década de 1960, em torno de programas de combate à pobreza. Naquele momento, a avaliação 

pautou-se pela construção de modelos que possibilitassem dimensionar o grau de sucesso ou 

fracasso das políticas públicas sociais, à luz das perspectivas comportamental e neutralista, 

que enfatizam a busca de eficiência e eficácia das políticas, ignorando a avaliação política 

orientada para os princípios que a fundamentam, conteúdos substantivos (FIGUEREDO & 

FIGUEREDO, 1986), variáveis contextuais e dimensão política. 

Na década de 1990, com a ampliação da abordagem compreensiva, que propõe 

articular os métodos quantitativo e qualitativo, agrega-se a observação de variáveis 

contextuais, a dimensão política da avaliação, relacionando-a com a dimensão técnica, 

possibilitando, assim, condições teórico-metodológicas e políticas para a realização de 

avaliação de políticas públicas mais abrangentes. 

No Brasil, a avaliação de políticas públicas efetiva-se de forma mais sistemática a 

partir dos anos 1980, motivada por pressões de movimentos políticos diametralmente opostos. 

De um lado, os movimentos sociais, reivindicando políticas sociais universais, como direito 

do cidadão e dever do Estado, e reagindo à malversação dos recursos públicos, a 

desfocalização dos programas sociais destinados à população demandante das intervenções 

estatais.  Do outro lado, as instituições financiadoras das políticas públicas, exigindo maior 

racionalidade nos gastos públicos e eficiência dos recursos aplicados. Todavia, é, sobretudo, 

na confluência dessas pressões em um contexto de aprofundamento de crise fiscal, no 

descompasso entre escassez de recursos e crescimento de demandas por serviços públicos dos 

potenciais usuários, que se intensifica o uso da avaliação de políticas públicas sociais.  

Tratar de avaliação de políticas públicas remete a conceituar avaliação. 

Etimologicamente, avaliar significa atribuir valor, julgar o mérito de alguma coisa, 

classificar as coisas como boas ou ruins. Nesses termos, a avaliação é uma ação destituída de 

neutralidade, denota uma dimensão política, explícita ou não.  

Weiss (1978), ao estudar acerca da pesquisa avaliativa, inicia a sistematização de sua 

obra fazendo referência à multiplicidade de usos da avaliação na vida cotidiana. Ressalta que 

todas as noções de avaliação têm em comum a ideia de valoração, ou seja, remete ao seu 

sentido lato. No entanto, quando se trata de avaliar uma intervenção social planejada na 

realidade, a avaliação agrega procedimentos científicos ao julgamento para identificar, obter e 
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proporcionar informações que potencialmente poderão subsidiar uma tomada racional de 

decisão de quem a demandou e gerar conhecimento acerca do êxito ou fracasso da ação 

implementada, constituindo, assim, o sentido estrito, segundo argumentam Aguilar & Ander-

Egg (1994). Do entendimento anterior, observa-se que a diferença entre avaliação no sentido 

lato e a avaliação no sentido estrito reside no método que a segunda utiliza para julgar, uma 

vez que o propósito de ambas é similar. 

A avaliação enquanto processo sistemático, planejado e dirigido, com as 

características acima mencionadas, configura-se como uma pesquisa avaliativa que emprega 

métodos e instrumentos da pesquisa social. Dessa compreensão se esboça a definição de 

avaliação como: 

 

uma forma de pesquisa social aplicada,  sistemática,  planejada e dirigida; destinada 
a identificar, obter e proporcionar de maneira válida e confiável dados e informação 
suficiente e relevante para apoiar um juízo sobre o mérito e o valor dos diferentes 
componentes de um programa (tanto na fase de diagnóstico, programação ou 
execução), ou de um conjunto de atividades específicas que se realizam, foram 
realizadas ou se realizarão, com propósito de produzir efeitos e resultados concretos, 
comprovando a extensão e o grau em que se deram essas conquistas, de forma tal 
que sirva de base ou de guia para uma tomada de decisão racional e inteligente entre 
cursos de ação, ou para solucionar problemas e promover o conhecimento. 
(AGUILAR & ANDER-EGG, 1994, p. 31/2). 

 

A ampla conceituação de avaliação antes mencionada revela o rigor com que os 

autores tratam a temática, está associada a uma varredura de definições significativas em 

vários autores, supondo-se, com isso, minimizar o dissenso acerca do referido conceito.  Lima 

Junior (1978) e Ala-Harja e Helgason (2000), entre outros, também observam a ausência de 

consenso em torno do conceito de pesquisa avaliativa. Avançando na direção de 

contraposição, nessa particularidade, Aguilar & Ander-Egg (1994) distinguem e comparam a 

pesquisa avaliativa de alguns termos similares, conforme exposto no quadro 01:  

 

QUADRO 01: Distinções entre Pesquisa Avaliativa e Termos Similares 

Pesquisa Avaliativa Termos Similares 

É o “ato ou processo de determinar o valor 
de alguma coisa”. É possível valorar sem 
medir. 

Medição – é o processo de “determinar a 
extensão e/ou quantificação de alguma 
coisa”. É possível medir sem valorar. 

Pretende objetividade e precisão. Preenche 
requisitos metodológicos, científicos e 
técnicos. 

Estimação – tem caráter aproximado de 
apreço e valoração, apoiado em critérios 
difusos e subjetivos. Não preenche requisitos 
científicos. 

Julga o seguimento e seu nível de obtenção. Seguimento – “é um processo analítico que, 
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mediante um conjunto de atividades, permite 
registrar, compilar, medir, processar e 
analisar uma série de informações que 
revelam o curso ou desenvolvimento de uma 
atividade programada”. 

Julgamento desses resultados Controle – verificação de resultados 

Fonte: Construído com base em Aguilar & Ander-Egg (1994, p.19 a 21). 

 

Aguilar & Ander-Egg (1994) advertem quanto às pseudo avaliações e às quase 

avaliações. As pseudo avaliações apresentam-se de dois tipos: encobertas e baseadas em 

relações públicas, ambas distanciam-se dos propósitos da avaliação sistemática ao canalizar a 

avaliação para interesses espúrios, ou seja, obter, manter ou incrementar influência, poder ou 

dinheiro, ou criar uma imagem positiva da instituição e, com isso, atrair o apoio público e dele 

extrair vantagens. Ou, nas palavras de Weiss (1978) as pseudo avaliações constituem as 

razões menos legítimas de se proceder com as avaliações, ao lado daquelas que se 

materializam para prorrogar decisões e para cumprir exclusivamente com as exigências das 

agências financiadoras dos programas.  

As quase avaliações caracterizam-se por secundarizar ou tangenciar a formulação de 

juízo de valor e, em geral, não estabelecerem relações de causalidade. Ilustram essa 

modalidade de avaliação as pesquisas avaliativas que se propõe apenas a identificar se os 

objetivos foram alcançados e, com isso, atribuir êxito ao programa, mas sem emitir 

explicitamente juízo de valor. Igualmente, estudos baseados em experimentação conjugam os 

limites do julgamento com as restrições do experimento, decorrentes de exigências 

metodológicas. 

A literatura especializada (WEISS, 1978; FIGUEREDO & FIGUEREDO, 1986; 

AGUILAR & ANDER-EGG, 1994; MAJORE & WILDAVSKY, 1998; PEREZ, 1999; 

DRAIBE, 2001; SILVA, 2001; SOUZA, 2009; 2013, entre outros) é consensual em situar a 

pesquisa avaliativa como subárea da pesquisa social, embora apresente especificidades, mas, 

no geral, utiliza a metodologia da pesquisa social.  

Com base nos entendimentos precedentes, aduzimos que é corrente e crescente a 

prática da avaliação de políticas públicas, independente dos recortes programáticos - política, 

plano, programa, projeto – que a configura. Esta se identifica e diferencia considerando-se as 

perguntas que a singulariza: o que? para que? por que? quando? onde? quem a realiza? para 

quem? como?  tipologia, modelos de análises.  

O conjunto desses elementos inscreve-se entre as decisões que o avaliador deverá 
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tomar ao sistematizar seu plano de estudo, ou, parafraseando Draibe (2001), o avaliador 

decide acerca das estratégias de avaliação.  Tais decisões buscam maior racionalidade, 

confiabilidade, validade, objetividade e potencialização de resultados. 

A avaliação sistemática, via de regra, toma como objeto de estudo a política ou o 

programa e, em escala secundária, plano e projetos, embora esses também constituam partes 

da planificação. Consideramos oportuno distinguir conceitualmente essa classificação oriunda 

da administração. Para tanto, utilizamos o quadro esquematizado por Cury (2001), conforme 

apresentado a seguir: 

 

QUADRO 02: Classificação da ação governamental na lógica do planejamento 

Fonte: Cury (2001, p. 43). 

 

Retomando a discussão acerca do objeto de estudo da pesquisa avaliativa, segundo 

Draibe (2001), este é constituído por uma intervenção na realidade social, sistematizada em 

política pública, implementada na esfera pública, porém não exclusiva do poder estatal, mas 

realizada também por organizações privadas ou não governamentais de caráter público.  

Weiss (1978), na sua obra Investigação Avaliativa, delimita como objeto da avaliação 

os programas sociais. Argumenta que eles são diferentes e que essas diferenças afetarão a 

classificação e os fins das avaliações. Os programas divergem nos seguintes aspectos:  

a) Alcance: diz respeito à abrangência territorial onde o programa se desenvolve: 

nação, região, estado, cidade, bairro ou circunscrito a um espaço, por exemplo, a sala 

de aula.  

b) Dimensão: refere-se à quantidade de pessoas que o programa abrange. 

Classificação Conceito 
Política É um processo de tomada de decisões que começa com os postulados gerais e 

que depois são desagregados e especificados, dentre de um determinado marco 
teórico, histórico e espacial.  

Plano Após a definição da política, monta-se um modelo que relaciona meios e fins 
concatenando-os temporariamente, de maneira a fornecer um referencial teórico 
e político, as grandes estratégias e diretrizes que darão suporte a elaboração de 
programas e projetos dentro de um todo sistematicamente articulado e ao 
mesmo tempo coerente com o contexto no qual está inserido.  

Programa É o aprofundamento do plano, o detalhamento por setor das políticas e 
diretrizes do plano. É um conjunto de projetos que buscam os mesmos 
objetivos, estabelecendo prioridades nas intervenções, ordenamento dos 
projetos e alocação de recursos.  

Projeto É um empreendimento planejado que consiste num conjunto de atividades 
inter-relacionadas e coordenadas para alcançar objetivos específicos dentro dos 
limites de um orçamento e período de tempo. É a unidade mais operativa de 
ação dentro da lógica do planejamento.  
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c) Duração: um programa pode durar horas, dias, semanas, meses, anos, ou 

prosseguir indefinidamente. 

d) Clareza do conteúdo: o programa deve ser algo bem definido e preciso. 

e) Complexidade e longitude de metas: alguns programas têm como objetivo 

produzir mudanças, claramente. Outros tratam de alcançar metas mais complexas 

que são difíceis de definir e de medir, ou contêm um grande número de submetas, 

ou submetas ambíguas de difícil conceituação e medição. É mais fácil o avaliador 

tratar de mudanças que se manifestam rapidamente, em vez daquelas que se 

tornam evidentes a longo prazo. 

f) Grau de inovação: indica o distanciamento do programa dos métodos tradicionais, 

contrapondo-se aos programas que mantêm inalteradas sua formatação.  

      Para Lima Junior (1978) o objeto de estudo da avaliação pode ser as organizações 

sociais e as políticas e programas específicos. Todavia, a delimitação e conceituação do objeto 

são cercadas de dificuldades relacionadas ao Estado, aos pesquisadores, às eventuais 

deformações que o objeto está suscetível e à falta de generalizações dos resultados para 

diferentes tipos de pesquisas e programas.  

Em relação ao Estado, sua ação suscita questionamentos quanto a sua natureza, 

limites, interesses que representa, quem planeja suas ações. Quantos aos pesquisadores, a 

dificuldade reside na amplitude e diversificação de fenômenos nomeados de ação social 

planificada e não apenas as intervenções do Estado.  

Ora, se as políticas públicas são pensadas e operacionalizadas com vistas a 

proporcionar mudanças da realidade social sobre a qual intervêm, supõe-se, logo, que o objeto 

sobre o qual a intervenção se efetiva seja plausível de mudanças, ou, dizendo de outra 

maneira, se as mudanças previstas ocorreram, a pesquisa avaliativa tenderá a avaliar a política 

como exitosa. Assim, entendemos que é inerente à pesquisa avaliativa considerar a 

possibilidade de mudança da situação objeto de estudo, não se configurando, com isso, uma 

dificuldade, mas um resultado desejável, previsível.  

Ademais, na concepção de Lima Junior (op. cit), há dificuldade em avaliar 

empiricamente os objetivos. Isto porque, no processo de implementação, à medida que as 

mudanças ocorrem, os objetivos previamente demarcados permanecem inalterados, já que 

eles constituem os parâmetros da avaliação. Esse descompasso tende a dificultar a avaliação 

da eficácia do programa.  

Wildavsky e Browne (1998) têm pensamento similar ao de Lima Junior em relação a 

avaliar com precisão o grau de alcance dos objetivos de um programa em implementação. 
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Essa dificuldade vincula-se à frequente falta de clareza com que são expostos, não são 

mensuráveis ou destoam da proposta do programa. 

Em relação à diversidade de fenômenos nomeados de ação social planificada, 

refutamos a ideia de que esses são limitados a intervenções do Estado, pois outros segmentos 

da sociedade civil organizada, a exemplo das organizações não governamentais e instituições 

privadas ao lado do Estado intervêm na realidade social de forma planejada. Convém atentar 

para a sobreposição de ações, ou o desvio de funções do Estado ou, ainda, o desvio de 

recursos para interesses obscuros, conforme a mídia vem noticiando a respeito de certas 

organizações não governamentais de “fachada”. 

Assim, os elementos que Lima Júnior (1978) aponta como dificuldade na identificação 

do objeto de estudo das políticas públicas são, do nosso ponto de vista, inerentes ao processo 

de planificação, implementação e avaliação, sem, contudo, comprometê-los; antes, porém, 

expõem as particularidades desse objeto. 

Lima Junior (op. cit) critica a literatura quanto à falta de discussão rigorosa em torno 

do objeto de pesquisa. Isso desencadeia uma imprecisão conceitual manifesta na 

operacionalização dos conceitos relativos à natureza e ao conteúdo das operações.  Para 

contrapor-se a essa lacuna, esse autor distingue o estudo das organizações sociais da pesquisa 

avaliativa de programa, tomando com base os tipos e natureza de diferentes atividades e 

objetivos, embora ambos se constituam objeto de pesquisa avaliativa para ele.  

Todavia, nosso trabalho toma como objeto de avaliação um programa social 

operacionalizado em um contexto institucional. Segundo a posição do autor em discussão, o 

programa incorpora as características da instituição, as quais, de certa forma, interferem no 

seu desenvolvimento. 

Prosseguindo com a construção de sua contraposição, Lima Junior (1978) sugere o 

exame de cada elemento do programa, a partir das definições formais, retirando as questões 

mais relevantes para a identificação de definições operacionais. Os elementos elencados são: 

staff, lócus, tempo e tratamento, ou seja, meios estratégicos e técnicos de um programa. 

Quanto ao processo de operacionalização dos objetivos ou metas, o autor os 

compreende como problemáticos, porque implicam julgamento de valor. Isso dificulta a 

verificação empírica da relação causa-efeito. Igualmente, os efeitos, desejáveis e valorizados 

em nível teórico, quando testados, são submetidos a julgamento de valor, podendo ser 

contestados. Dizendo de outra maneira, a dificuldade de operacionalização do conceito em 

relação aos objetivos, metas, e efeitos, reside na possibilidade de alteração entre o previsto 

teoricamente e sua verificação empírica, baseada em julgamento de valor. Para o 
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enfrentamento dessa dificuldade, Lima Junior (1978) sugere a formulação de algumas 

questões para facilitar a conceituação operacional dos objetivos do programa, quanto a: 

tempo, espaço, conteúdo do programa e usuários.  

Salvaguardadas as diferenças entre os objetivos do programa e os objetivos da 

pesquisa avaliativa, estes são definidos considerando a relação direta com o tipo de avaliação 

que se empreenderá, ou com o momento específico de desenvolvimento do programa, mas, de 

forma geral, avalia-se para obter, produzir e repassar informações que permitam melhorar o 

processo de implementação, aumentar a racionalidade das decisões, gerar conhecimentos, 

verificar a eficácia, eficiência e accountability das ações (DRAIBE, 2001, p.18).  

Nesse sentido, para Figueiredo & Figueiredo (1986) as pesquisas de avaliação 

objetivam responder se a política foi ou não exitosa. Para tanto, deve-se estabelecer uma 

conexão entre objetivo, critérios, modelos analíticos, propósitos e razões que as suscitam. 

Para os autores imediatamente citados, as políticas têm como propósitos: gerar 

produto - físico, tangível e mensurável – e impacto - que, tanto pode ser físico, tangível e 

mensurável, quanto subjetivo, alterando atitudes, comportamentos e/ou opiniões 

(FIGUEIREDO & FIGUEIREDO, 1986, p.3). O produto indica o fazer, o estabelecimento de 

prioridades, demandas atendidas pelo governo, interesses articulados. No entanto, isso não 

revela em que medida os objetivos da política foram ou não alcançados, o que é medido pelo 

impacto. 

    As razões que suscitam as pesquisas avaliativas são duplas: moral e instrumental. A 

razão moral divide-se em legal e política ou social. As razões políticas vinculam-se aos 

princípios de justiça social na perspectiva de alterar as condições de vida da população 

afetada pela política. As motivações instrumentais relacionam-se à implementação da política, 

especificamente ao monitoramento do programa. 

 Figueiredo & Figueiredo (op. cit.), ao articularem propósitos e razões para avaliar 

políticas públicas, introduzem a discussão da dimensão política da pesquisa avaliativa. Esta 

consiste em atribuir valor às políticas, às suas consequências e à instituição onde se 

desenvolve. Para tanto, estabelecem critérios que revelam as razões que a tornaram preferível 

em relação a outras políticas, e os princípios que a fundamentam. A avaliação política precede 

e prepara a avaliação de uma política.  

 Tomando como parâmetro o sentido lato de avaliar, que é atribuir valor, e 

considerando que a avaliação política também se fundamenta nesse critério, podemos inferir 

que toda avaliação de política tem uma dimensão política, realçada ou não. Ou, nas palavras 

de Arretche (1999, p. 29), não existe possibilidade de que qualquer modalidade de avaliação 
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ou análise de políticas públicas possa ser apenas instrumental, técnica ou neutra.  

 Outrossim, ao optar por uma política em vez de outra, a avaliação política é de certa 

forma seletiva e relacional, pois supostamente ancorada no princípio de justiça social, 

expresso no propósito de proporcionar bem-estar social àqueles que dela se tornarem usuários. 

 Para Figueiredo & Figueiredo (1986), avaliação de políticas públicas consiste na 

adoção de métodos e técnicas de pesquisa que permitam estabelecer uma relação de 

causalidade entre programa x e um resultado y, ou, ainda, que na ausência do programa x, 

não teríamos o resultado y.  

Converge na direção anterior, a definição de avaliação de políticas em 

Contandriopoulos et al (1997, p.37):  

 

o procedimento que consiste em fazer um julgamento ex-post de uma dada 
intervenção usando métodos científicos. Mais precisamente, trata-se de analisar a 
pertinência, os fundamentos teóricos, a produtividade, os efeitos e o rendimento de 
uma intervenção, assim como as relações existentes entre a intervenção e o contexto 
no qual ela se situa, geralmente com o objetivo de ajudar a tomada de decisões. 
 

 

 Infere-se das definições acima que a avaliação de políticas se realiza observando-se os 

resultados ou o término do programa. Desse modo, limitam-se ao estabelecimento da relação 

entre programa e resultados, ou aos efeitos de uma intervenção. Assim, aproximam-se da 

avaliação de impacto, ao tempo em que desconsideram as avaliações ex-ante ou diagnósticas, 

que antecipam e definem se o programa será ou não implementado. Assim como não levam 

em consideração as condições institucionais, os componentes do programa e, sobretudo, não 

fazem referência a todos os momentos do programa, os quais são plausíveis de avaliação ou, 

precisamente, da avaliação do processo de implementação. Com base nessas considerações, 

supomos que essas definições estão incompletas, uma vez que não abarcam todas as 

tipologias da pesquisa avaliativa, conforme discorremos adiante. 

 Tripodi et al (1975) compreende a avaliação de política como a acumulação 

sistemática de fatos para fornecer informações sobre a realização dos requisitos e objetivos 

do programa em relação a seus esforços, eficácia e rendimento, em qualquer estágio de seu 

desenvolvimento.  

Para Rossi, Lipsey e Freeman (2004), a avaliação de políticas públicas consiste no uso 

de métodos da pesquisa social para investigar sistematicamente a efetividade de um 

programa de intervenção social na perspectiva de adaptar a política, o ambiente 
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organizacional e seus respectivos desenhos de ação para melhorar as condições sociais do 

meio. Esses autores decompõem o conceito, conforme exposto abaixo: 

a) Aplicação de métodos da pesquisa social: a pesquisa social preza pela validade, 

precisão das informações e interpretações sobre o programa. A adoção de orientação 

epistemológica partirá do pesquisador e de seus propósitos, seja numa abordagem 

quantitativa, qualitativa ou na combinação de ambas.  

b) A efetividade do programa social: refere-se ao julgamento da qualidade do 

programa avaliado. Para tanto, cerca-se da observância de cinco domínios: a 

necessidade do programa, o desenho do programa, a implementação e a entrega do 

serviço, os impactos ou produtos gerados e a sua eficiência.  

c) Adaptação do programa ao contexto político e organizacional: o processo avaliativo 

nessa perspectiva busca discutir com os chamados stakeholders, ou seja, os agentes e 

atores envolvidos como coexecutores e beneficiários, pois entende que deles 

emergirão informações relevantes para subsidiar a avaliação. Desse modo, supõe-se 

que a pesquisa avaliativa envolve uma espécie de “negociação” entre pesquisados e 

pesquisador em torno de informações e sobre o que se pretende avaliar.  

d) Informação da ação social: espera-se que as informações oriundas da avaliação 

possam ser utilizadas ou não por aqueles que exercem o poder de tomar decisões, na 

perspectiva de melhor realocar os investimentos. Isso requisita publicização dos 

resultados da pesquisa.  

Ala-Harja e Helgason (2000) conceituam a avaliação de programa destacando a 

informação como aspecto central para a tomada de decisão, tendo em vista a melhoria do 

processo de implementação do programa e, por conseguinte, a melhoria das condições de vida 

daqueles por ele atendidos.   

 

A avaliação de programa deve ser vista como mecanismo de melhoria no processo 
de tomada de decisão, a fim de garantir melhores informações aos governantes, 
sobre as quais eles possam fundamentar suas decisões e melhor prestar contas sobre 
as políticas e os programas públicos. Não se destina a resolver ou substituir juízos 
subjetivos envolvidos na tomada de decisão, mas permite certo conhecimento dos 
resultados de um dado programa — informação que pode ser utilizada para melhorar 
a concepção de um programa e sua implementação (ALA-HARJA; HELGASON, 
2000, p.5). 
 
 

 Em se tratando das duas últimas conceituações de avaliação de políticas públicas, 

observa-se que, diferentemente das duas primeiras, os autores enfatizam aspectos 

relacionados ao desenho e ao processo de implementação do programa, situando-os no 
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contexto institucional, com o propósito de melhorar as condições dos usuários e do meio onde 

se desenvolve. Contudo, prescindem do estabelecimento das relações de causalidade entre o 

programa e seus resultados, efeitos, impactos. Com essa direção, percebe-se que essas 

conceituações se aproximam mais da avaliação de processo. Por conseguinte, 

semelhantemente às primeiras, também parecem incompletas. 

 As conceituações precedentes indicam que a avaliação de políticas não é unívoca, 

existem vários tipos de avaliação. Para identificá-las, recorre-se a alguns critérios, dentre os 

quais citamos: recorte temporal, definição de objetivos e elaboração de questões específicas 

para cada momento da implementação. Portanto, indagar quando é viável realizar uma 

pesquisa avaliativa apresenta uma resposta temporal ampla: em qualquer tempo, antes, 

durante e após a implementação de um programa. A dimensão temporal proporciona aos 

estudos da implementação de programas a substituição de estudos sincrônicos por estudos 

diacrônicos, ao possibilitar a comparação dos distintos tempos de implementação. 

 A pesquisa avaliativa é realizada em um contexto organizacional, podendo ser 

estruturada em uma unidade ou departamento na organização. Nesse caso, o avaliador tende a 

ser interno, mas não exclui a possibilidade de se contratar avaliador externo.  Ademais, é 

possível combinar avaliadores internos e externos, como também envolver os beneficiários do 

programa sob avaliação. Em qualquer caso, o avaliador deve pautar seu trabalho nos 

princípios da confiabilidade, da objetividade, ter conhecimento profundo do programa a ser 

avaliado e ter autonomia.  

 Todavia, quando se trata de um programa a nível federal, o avaliador deverá decidir se 

estudará o programa no nível local, ou em múltiplos locais, valendo-se, na última alternativa, 

da utilização de desenhos longitudinais ou de corte transversal ou da combinação de ambos. 

 Outra pergunta recorrente no processo avaliativo é: quem utilizará os resultados da 

avaliação? Em tese, a utilização da avaliação é bem diversificada: podem ser os financiadores 

da política, organizações em diversas esferas governamentais, formuladores da política, 

administradores, legisladores que votaram em favor do financiamento, grupos sociopolíticos, 

partidos políticos com os quais a política se aproxima, equipe que presta serviços, usuários do 

programa, acadêmicos.  

 Weiss (1978) chama a atenção para que o avaliador identifique os tomadores de 

decisão no mais alto nível organizacional: os responsáveis pela formulação da política e os 

administradores do programa, uma vez que as suas decisões são distintas, e a não observância 

das mesmas poderá acarretar problemas para as avaliações. 

  Entretanto, as informações obtidas e repassadas aos demandantes da avaliação nem 
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sempre são consumidas. Nesse sentido, Browne & Wildavsky (1998) comentam que são 

frequentes as críticas relacionadas à sua inaplicabilidade e à sua escassa utilização.  

 Conectamos o ínfimo uso da avaliação às razões não legítimas de sua solicitação, 

enfeixadas e disfarçadas no mascaramento de interesses escusos, justificativa de 

financiamentos, manutenção de status quo, prorrogação de decisões, desvio de tensões entre 

facções internas da organização, conforme nos indica Weiss (1978). Ou, nas considerações 

de Lima Junior (1978), a utilização dos resultados da pesquisa avaliativa está vinculada à sua 

dimensão política. Isto porque a natureza e o grau de incorporação de informações às 

atividades e metas poderão desencadear conflitos entre os sujeitos que ocupam diferentes 

posições na organização e entre esses e os demais sujeitos envolvidos no processo avaliativo; 

revelar a distribuição interna de poder na organização responsável pelo programa; solucionar 

conflitos internos e externos pré-existentes à pesquisa ou, ainda, barganhar recursos na 

perspectiva de manutenção ou da ampliação do programa, embora o inverso também possa 

acontecer. 

 Pensar em como avaliar políticas públicas e programas sociais remete o pesquisador a 

decidir sobre o tipo de avaliação, a metodologia, os modelos de análise, aspectos a avaliar, 

numa frase, todos esses elementos sistematizados em um projeto que orientará o investigador 

na pesquisa avaliativa. Tal escolha não é aleatória, está condicionada ao objeto, objetivos e 

dimensão temporal da implementação do programa. Aliada a essas condicionalidades, há de 

considerar também a disponibilidade de tempo, recursos, informações existentes e acessíveis, 

graus de adesão ou rejeição à pesquisa e preferência do avaliador. Estas questões serão 

estudadas no próximo subitem. 

 

2.3.2 AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: classificações centrais e modelos de 

análises 

 

Múltiplos são os tipos de pesquisa avaliativa identificados nos estudos referentes à 

temática em discussão. Não obstante, um olhar mais atento revela a predominância de dois 

tipos: avaliação de processo e avaliação de impacto, sobre os quais incidem nossas reflexões. 

Ademais, relembramos que tomamos a avaliação de processo como medular do nosso 

trabalho, conforme explicitado e justificado na introdução. 

Examinando a literatura sobre avaliação de políticas públicas, observa-se que os tipos 

de avaliação se diferenciam com base em distintos critérios. Nesse sentido, apresentamos, 

sumariamente, os critérios distintivos dos tipos de avaliação na compreensão de alguns 
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estudiosos do assunto.  Cohen & Franco (1993) destacam: tempo de sua realização, objetivos, 

quem as realiza, natureza que possuem, escala que assumem e a que níveis de decisores são 

dirigidas. Aguilar & Ander-Egg (1994) enfatizam: momento de realização, função da 

avaliação, procedência do avaliador, aspectos do programa que se constituem objeto da 

avaliação, plano de avaliação. Browne & Wildavsky (1998) reportam-se ao tempo, conteúdo 

ou objeto da avaliação, mérito, razões ou justificativas, enquanto Draibe (2001) assinala 

objeto e as estratégias de implementação: dimensão temporal, atores mobilizados, 

subprocessos e estágios da implementação.  

 Na concepção de Figueiredo & Figueiredo (1986), a avaliação de processo objetiva 

investigar a eficácia do programa, isto é, relaciona os produtos com as metas traçadas. De 

acordo com os autores, esse tipo de avaliação permite controlar o efeito desejado ao corrigir 

aspectos negativos no decorrer da implementação. A avaliação de impacto pesquisa os efeitos 

do programa na população-alvo, estabelecendo relação de causalidade entre o programa e as 

alterações nas condições sociais dos seus beneficiários. 

Ademais, esses autores, interpretando Blalock, constatam uma lacuna entre as 

proposições teóricas causais e a verificação empírica na relação causa X efeito. Supõem que a 

mesma decorre da inexistência de definições operacionais claras dos objetivos, da 

especificação dos critérios de sucesso e das medidas de aferição de sucesso (FIGUEIREDO 

& FIGUEIREDO,1986, p.111). 

Cohen & Franco (1993, p.109), ao sistematizarem os tipos de avaliação, esboçam as 

especificidades da avaliação de processo e da avaliação de impacto. Para eles, a avaliação de 

processo caracteriza-se por determinar em que medida os componentes de um projeto 

contribuem ou são incompatíveis com os fins perseguidos. Esse tipo de avaliação realiza-se 

periodicamente no decorrer da implementação, procura detectar as dificuldades que ocorrem 

na programação, na administração e no controle, para serem corrigidas oportunamente e, 

destarte, reduzir os custos derivados da ineficiência. Supõe-se, com isso, que alteram as 

decisões cotidianas organizacionais e operativas, indicando, assim, os usuários da avaliação: 

administradores e funcionários do programa. Este tipo de avaliação é realizado 

periodicamente, tem como função central medir a eficácia da operação do projeto. 

A avaliação de impacto, na visão desses autores, procura determinar em que medida o 

projeto alcança seus objetivos e quais são os seus efeitos secundários (previstos e não 

previstos). Poderá ser realizada com o programa concluído ou no decorrer de sua 

implementação. Na segunda condição, o programa deve estar em pleno desenvolvimento, isto 

é, possibilita identificar os efeitos por ele gerados. Nesses moldes, configura-se como 
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avaliação retrospectiva, em que os destinatários são autoridades cujo poder de decisão 

influencia as orientações mais gerais. 

Aguilar e Ander-Egg (1994, p.41) nomeiam a avaliação de processo como avaliação 

de gestão, avaliação contínua, avaliação concorrente, monitoramento ou avaliação 

concomitante. É realizada durante a fase de execução do programa, reúne informações acerca 

do desenvolvimento do programa, relaciona os resultados decorrentes do programa para 

avaliar as mudanças previstas inicialmente. Nesse processo é possível decidir pela 

continuidade ou não do programa. Sendo a primeira opção adotada, a decisão subsequente diz 

respeito à formatação do programa que poderá manter o desenho original ou redesenhá-lo.  

A avaliação de impacto ou pós-decisão informa sobre a execução, funcionamento e 

resultados ou efeitos de um programa, para avaliar quanto e como mudou a situação sob 

intervenção. 

Da definição de Aguilar & Ander-Egg (op. cit) observamos certa indistinção entre 

avaliação de processo e avaliação de impacto. Isso reside, sobretudo, no fato de que ambas 

enfatizam os resultados do programa, relacionando-os às mudanças advindas de sua 

operacionalização. Além disso, confundem avaliação com monitoramento. 

Para Viana (1996, p. 35), a avaliação de processo estuda a fase de implementação de 

uma política para aferir a adequação entre meios e fins, considerando [...] os aspectos 

organizacional e institucional, social, econômico e político. Objetiva corrigir o modelo de 

causalidade, para orientar a implementação em função dos objetivos propostos, por 

conseguinte, pretende aumentar a eficiência da política, gerando consequências distintas entre 

os diferentes níveis hierárquicos envolvidos na operacionalização da política. 

A avaliação de impacto estuda o efeito dos resultados de uma política. Determina se 

houve modificação e qual a magnitude dessa mudança, identificando os segmentos afetados e 

em que medida foram afetados, bem como as contribuições dos distintos componentes da 

política na realização dos objetivos. 

Draibe (2001) distingue a natureza das avaliações em avaliação de resultados e 

avaliação de processo. A avaliação de resultado busca responder o quanto e a qualidade com 

que os objetivos foram alcançados. A avaliação de processo centra-se no desenho, nas 

características organizacionais onde o programa se realiza. Objetiva identificar os fatores 

que facilitam ou impedem que um programa atinja seus resultados da melhor maneira 

possível (p.20). 

Essa autora desmembra as avaliações de resultados em três tipos: resultados estritos, 

impactos e efeitos. Avaliações de resultados ou desempenho são os “produtos” do programa, 
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decorrentes da intervenção e previstos em suas metas. Avaliações de impactos são as 

alterações ou mudanças efetivas na realidade sobre a qual o programa intervém e são por ele 

provocadas. Avaliações de efeitos são outros impactos do programa, esperados ou não, que 

afetam o meio social e institucional onde se realizou (DRAIBE, 2001, p.21). 

Segundo Draibe, as avaliações de processo,  

 

buscam identificar os fatores facilitadores e os obstáculos que operam ao longo da 
implementação e que condicionam, positiva ou negativamente, o cumprimento das 
metas e objetivos. Tais fatores podem ser entendidos como condições institucionais 
e sociais dos resultados (DRAIBE, 2001, p. 30). 
 
 

É inerente a esse tipo de avaliação, além de identificar os aspectos acima citados, 

questionar se outras alternativas possibilitariam melhores resultados, ou se os mesmos 

resultados poderiam ser alcançados com outras alternativas. 

Para Draibe (2001), as avaliações de resultado estrito e de processo não se excluem, 

podem ser realizadas concomitantemente. Para tanto, agrega indicadores de avaliações de 

eficácia, eficiência e efetividade.  

Eficácia entendida como a relação entre características e qualidades dos processos e 

sistemas de implementação do programa e os resultados alcançados por este. Assim, 

consideram-se eficazes os programas que se assentam no tripé: fatores facilitadores são 

predominantes, resultados são maximizados e os períodos para alcança-los devem ser curtos. 

Articulando as características da avaliação de processo aos indicadores agregados, infere-se 

que a avaliação de processo associa-se à avaliação de eficácia. 

A eficiência trata de examinar as qualidades de um programa focando tempo e custos, 

ou a relação entre produtos e custo dos recursos, à luz de parâmetros técnicos. 

Efetividade diz respeito à relação entre objetivos e metas de um lado, e impactos e 

efeitos de outro (DRAIBE, 2001, p.36). A avaliação de efetividade utiliza os mesmos 

indicadores da avaliação de processo no que tange aos atores sociais e características 

institucionais, porém avaliando as mudanças provocadas nessas duas dimensões. Assim, as 

medidas de efetividade relacionam-se às avaliações de resultados. 

Do estudo empreendido acerca dos tipos de avaliação predominantes na literatura, isto 

é, avaliação de processo e da avaliação de impacto, entre os autores citados, observa-se que 

algumas caracterizações são mais completas que outras, mas no geral há concordância entre 

eles sobre muitos aspectos. Sobre a avaliação de processo, tomando como critério o momento 

da realização da avaliação, não há discordância de que ela se efetiva durante a implementação 
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do programa. Há consenso entre Cohen & Franco (1993), Viana (1996) e Draibe (2001) 

quanto ao que se avalia, embora Viana (idem) não especifique, nos meios, aqueles que podem 

contribuir ou dificultar o alcance dos fins. No entanto, Aguilar & Ander-Egg (1994) divergem 

quanto ao objetivo da avaliação de processo expresso em avaliar as mudanças previstas, 

enquanto para os demais autores esse tipo de avaliação centra-se em detectar as dificuldades e 

recomendar correções. Cohen & Franco (op. cit) e Aguilar & Ander-Egg (op. cit) mostram 

sintonia quando abordam as consequências da avaliação, apesar dos últimos se referirem às 

consequências mais operativas em relação ao programa. Quanto aos usuários e à função da 

avaliação, apenas Cohen & Franco (ibid) e Viana (ibid) se manifestam, apesar de manterem 

algumas especificidades.  

Na avaliação de impacto o consenso refere-se à mudança na situação ou realidade sob 

intervenção do programa. Aguilar & Ander-Egg (ibid) e Viana (ibid) enfatizam a quantidade e 

magnitude da mudança. Já Draibe (op. cit) distingue impactos como uma modalidade da 

avaliação de resultados, ao lado dos efeitos.  

Retomando os critérios que distinguem os tipos de avaliação, é lícito esclarecer que 

analisaremos aqueles mais recorrentes entre os autores referenciados. Nesse sentido, 

iniciaremos com o momento em que a pesquisa avaliativa se realiza. Para tanto, construímos 

um quadro com a caracterização das temporalidades e a relacionamos com o tipo de pesquisa 

correspondente. Salientamos que os autores apresentados não esgotam a totalidade dos que 

fazem alusão ao recorte temporal. O quadro seguinte expõe a compreensão dos autores Cohen 

& Franco (1993), Aguilar & Ander-Egg (1994) e Browne & Wildavsky (1998).  

 

QUADRO 03: Momento de Realização da Avaliação 

 
Autores 

Momento de Realização da Avaliação 

Avaliação de Processo Avaliação de Impacto 
Cohen & Franco 
(1993) 

Ex-ante: tem por finalidade 
proporcionar critérios racionais para 
subsidiar a decisão quanto a 
implementação ou não do projeto. 
Elege projetos com base na eficiência 
relacionada ao alcance dos objetivos 
Ex-post: realizada sobre projetos em 
implementação ou concluídos.     
Fundamenta decisões qualitativas e 
quantitativas, relativas à continuidade 
ou não do programa, sendo afirmativa 
a decisão, a decisão posterior refere-se 
à manutenção ou não da formulação 

Ex-post: realiza-se tanto 
sobre o programa em 
implementação, quanto 
sobre o programa concluído. 
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original. Na avaliação de processo o 
programa está em implementação. 

Aguilar & Ander-
Egg (1994) 

Considera três momentos: ex-ante, 
durante e ex-post. Os dois primeiros 
momentos equivalem à compreensão 
de Cohen & Franco, detalhando os 
critérios de pertinência, viabilidade e 
eficácia. 
Distingue a avaliação ex-post em dois 
momentos da terminalidade do 
programa. Um em que a avaliação se 
realiza no final do projeto; no outro, a 
avaliação se realiza com o final do 
programa a longo prazo. 

A avaliação ex-post é 
apropriada para medir 
impactos do programa, 
quando o programa alcançou 
seu pleno desenvolvimento, 
ou seja, avalia resultados de 
longo prazo (meses ou anos 
após finalizada sua 
execução). 

Browne & 
Wildavsky (1998) 

Prospectiva: estima o desempenho do 
programa no futuro 
Formativa: realiza-se durante a 
implementação do programa. 
Contínua: conjuga a avaliação 
formativa e retrospectiva, pode ocorrer 
uma só vez, como continuamente em 
um só estudo ou em muitos estudos. 
Integrativa: reúne dois momentos 
extremos, antes e depois da 
implementação. 

Retrospectiva: avalia o 
desempenho do programa 
implementado no passado.  
A avaliação de impacto 
também pode ser realizada 
tomando como momento a 
avaliação contínua. 

Fonte: Quadro construído com base nos autores: Cohen &Franco (1993), Aguilar & Ander-Egg (1994) e Browne 
& Wildavsky (1998). 
 
 

Tomando como critério o conteúdo ou o objeto do estudo avaliativo, Browne & 

Wildavsky (1998) discorrem acerca de uma vasta classificação de avaliação, exposta a seguir: 

i) As pseudo-avaliações centram-se no estudo de processos e de resultados, embora utilizem 

procedimentos e técnicas de avaliação, usam as informações coletas de forma distorcida, 

constituindo-se, na nossa opinião, em uma farsa.  

ii) As quase-avaliações são conduzidas de forma que não produzam informações 

desalinhadas aos resultados previstos. As variáveis que poderiam afetar a implementação são 

omitidas da pesquisa avaliativa. Entre as quase-avaliações, os autores situam a avaliação 

centrada nos objetivos. Ela é conduzida para os resultados esperados, porém se limita a 

descrever o processo, ignorando ou obscurecendo as relações de causalidade que explicam o 

porquê dos resultados. Consequentemente limita a produção de conhecimentos que 

possibilitariam melhorias na implementação do programa. 

Tanto as pseudo-avaliações quanto as quase-avaliações são trabalhadas por Aguilar e 

Ander-Egg (op. cit) na busca de uma conceituação de avaliação. Contudo, do nosso ponto de 

vista, esses supostos tipos de avaliação se constituem armadilhas para a avaliação, uma vez 
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que deformam as informações obtidas, ou as adequam aos resultados esperados, ou omitem 

variáveis que podem alterar a implementação, para tanto, forjam informações consoantes aos 

resultados esperados, isto é, os resultados previstos são alcançados mesmo que não 

correspondam à realidade. 

iii) Avaliação inferencial. Caracterizada por exceder os fatos na intenção de esclarecer a 

relação entre causa e efeito, considera que os objetivos previamente definidos limitam o 

estudo dos resultados em decorrência das perguntas se manterem inalteradas, Y foi causado 

por X? ou  porque certas políticas públicas têm objetivos múltiplos, conflitivos e vagos 

dificultando a identificação de objetivos únicos, específicos e compatíveis utilizados para 

julgar as políticas. 

iv) Avaliação livre de objetivos. Os autores se apoiam na compreensão de Scriven (1967), 

que considera desnecessário e contaminador avaliar os objetivos, esses representam 

suposições, por isso o avaliador deve buscar efeitos reais, que acontecem independentemente 

dos objetivos originais. Os limites dos avaliadores não são teóricos, mas políticos. 

v) A avaliação de objetivos múltiplos identifica de forma mais estruturada uma variedade de 

resultados. O avaliador examina os objetivos do programa e os efeitos, substitui o foco 

convencional fixado em metas oficiais por modelos teóricos propulsores, em potencial, de 

uma multiplicidade de impactos.  

vi) A avaliação verdadeira não é antônimo da avaliação falsa. Diferencia-se da avaliação 

diferencial, da avaliação de objetivos múltiplos por identificar e determinar para a sociedade, 

os méritos dos planos de ação competitivos.  

vii) A avaliação por decisão teórica envolve também os resultados do programa, valorados 

por múltiplos interessados, apesar de alguns interessados intencionarem esconder certos 

objetivos. Os avaliadores teóricos se empenham para descobrir esses objetivos encobertos e 

denunciar quem assim procede. 

viii) A meta-avaliação constitui a avaliação da avaliação, preza pelo refinamento contínuo da 

avaliação. É realizada durante ou após a avaliação primária. O objeto da avaliação é 

diversificado, inclui projeto da investigação, técnicas avaliativas, conclusões da avaliação 

original, revisão da literatura, compara avaliações de programas similares, questiona inclusive 

resultados da pesquisa original. Para tanto, aplica diferentes técnicas avaliativas para 

qualificar melhor o acompanhamento dos resultados originais e nesse aprimoramento ampliar 

a validade, credibilidade e pertinência próprios de uma meta-avaliação independente, 

simultânea e heterogênea. 

Para abordar o critério relativo a quem realiza a pesquisa avaliativa, nos reportamos 
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a Weiss (1978), Cohen & Franco (1993) e Aguilar & Ander-Egg (1994). Eles distinguem as 

avaliações em: externa, interna, mista, participativa e autoavaliação. O primeiro e o segundo 

tipos é consensual entre eles. O terceiro tipo é compartilhado por Cohen & Franco e Aguilar 

& Ander-Egg, já o quarto tipo é uma formulação de Cohen & Franco, enquanto o último é 

uma formulação de Aguilar & Ander-Egg.  Cada tipo, na sua especificidade, apresenta 

vantagens e desvantagens expressas no conhecimento da realidade do objeto de estudo 

(vantagem para avaliadores internos e desvantagem para avaliadores externos), na 

possibilidade da avaliação ter menos objetividade decorrente do envolvimento entre avaliador 

e avaliado (desvantagem do avaliador interno), na redução da distância entre avaliador e 

usuários do programa (vantagem avaliação participativa), nas pessoas que implementam o 

programa (vantagem da autoavaliação). 

Cohen & Franco (op. cit) classificam as avaliações com base na escala ou dimensão 

dos projetos. Para tanto, consideram a relação entre quantidade de usuários e de recursos. 

Argumentam que existem diferenças fundamentais entre avaliação de projetos grandes e 

avaliação de projetos pequenos, como exporemos no quadro 04. 

 

QUADRO 04: Diferença da Avaliação entre Projetos Grandes e Projetos 
Pequenos  

 
Aspectos Avaliados Projetos Grandes Projetos Pequenos 

Estratégia da Avaliação Analítica e objetiva Qualitativa 
 
 
Lógica da avaliação 

Dedutiva. Sua verificação exige 
construir variáveis, indicadores e 
índices que possam determinar 
em que grau o projeto mudou a 
realidade em relação aos 
objetivos fixados. 

Indutiva, com base na 
observação da realidade 
estudada o avaliador julga o 
projeto. 

 
Roteiro da avaliação 

 
Experimental, quase-
experimental e não-experimental   

Realidade global, por meio das 
articulações dos indivíduos no 
tecido social 

 
Técnicas de análise 

 
Quantitativas 

Qualitativas (entrevista, estudo 
de caso, observação, história de 
vida, entre outras) 

Resultados da 
avaliação 

Gerais, mas diferencia etapas, 
dimensões e processos. 

Específico, dirigidos aos 
participantes do projeto 

Avaliadores Centralizados Estão no projeto 
Fonte: Construído com base em Cohen & Franco (1993, p.115/117). 

 

Os destinatários da avaliação inscrevem-se também entre os critérios que distinguem 

as avaliações. Para Weiss (op. cit), os destinatários podem ser as organizações que concedem 
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subsídio econômico, os organismos nas distintas esferas, os diretores de projetos, a equipe que 

realiza o projeto, os clientes do programa e os acadêmicos. Entretanto, o uso que cada um faz 

com as informações advindas da avaliação difere de acordo com a função que desempenha na 

estrutura organizacional.                                                                                                                                                                                                                                               

Cohen & Franco (op. cit) atribuem aos destinatários da avaliação a definição da 

formulação, conteúdo, metodologia e tipos de análise a serem efetuadas na pesquisa 

avaliativa. Afirmam que a utilização dos resultados só pode ser seletiva mesmo que a 

avaliação se concretize em todos os níveis. Quando restrita às organizações-agentes, 

diferencia três tipos de destinatários: dirigentes superiores, administradores e técnicos. 

Compete aos dirigentes superiores a definição de políticas e de projetos que serão realizados, 

considerando os objetivos da instituição e a destinação dos recursos. Os administradores têm a 

função de distribuir os recursos visando a concretização dos objetivos, atentando para a sua 

otimização em face à relação insumo-produto. Os técnicos implementam os projetos em 

sintonia com o modelo elaborado.                                                                                                                                                                                                                     

            Para Browne & Wildavsky (op. cit), os segmentos que expressam mais interesse pela 

avaliação são os financiadores, os executores, os legisladores, os partidos políticos, as 

instituições, os administradores, os executivos locais, os trabalhadores e os usuários do 

programa.  

   A seguir trataremos de critérios mais específicos inseridos no debate por Aguilar & 

Ander-Egg (1994) e Browne & Wildavsky (1998). Os primeiros listam oito critérios para 

classificar os tipos de avaliação, mas destacam quatro: o momento em que se avalia, a 

procedência do avaliador, a função da avaliação e os aspectos do programa que se constituem 

objeto da avaliação. Os dois critérios citados inicialmente já foram explicitados anteriormente 

no diálogo com os outros autores.  

   Quanto às funções da avaliação, Aguilar & Ander-Egg (1994), fundamentados em 

alguns estudiosos (SCRIVEN 1967; PATTON, 1978; MORRIS E FITZ-GIBBON, 1978), 

afirmam que esse critério está associado às necessidades dos usuários, o que suscita a 

distinção entre avaliação somativa e avaliação formativa. A avaliação somativa refere-se ao 

estudo dos resultados ou efeitos do programa na direção de avaliar até que ponto os objetivos 

ou os efeitos esperados foram alcançados, comparando-os com as necessidades dos usuários. 

A avaliação formativa consiste em oferecer informações sobre o processo de implementação 

do programa. 

   Insere-se nesse critério de classificação a avaliação centrada na utilização, a qual 

enfatiza a importância da organização adaptar-se ao meio ambiente, o que referenda as 
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decisões em função de critérios de satisfação suficiente. Esse critério é assinalado também por 

Browne & Wildasvsky (op. cit). Convém salientar que esse critério é controverso, segundo 

nos informam os autores que as referenciam. 

   Os aspectos do programa que se constituem objeto da avaliação assumem centralidade 

na identificação do tipo de avaliação, embora tenham implicações metodológicas e técnicas 

relevantes. Os autores os distinguem de três formas: avaliação do plano e conceituação do 

programa; avaliação da instrumentação e seguimento do programa (avaliação de processo) 

e avaliação da eficácia e eficiência do programa (avaliação de resultado). Entendemos que 

esses critérios de certa forma são contemplados quando se estabelece a distinção mais geral 

entre avaliação de processo e avaliação de impacto, supõe-se não constituir um critério 

específico.  

   Reportando-se aos critérios do mérito, razões ou justificativas, Browne & Wildavsky 

(1998) assinalam os seguintes tipos de avaliação: centrada na utilização (já mencionada 

anteriormente, quando expusemos a classificação de Aguilar & Ander-Egg), interativa, 

exploratória e de aprendizagem. A avaliação interativa introduz os implementadores do 

programa na avaliação, tornando-os corresponsáveis pelo processo avaliativo, de modo que 

possibilita a instituição se tornar autoavaliada. A avaliação exploratória volta-se para 

identificar quando uma política está funcionando e as responsabilidades correspondentes. A 

avaliação de aprendizagem expressa um produto híbrido reunindo todas as avaliações 

precedentes, volta-se para a obtenção de uma melhora gradual, cumulativa de processos, 

programas, políticas. Com isso, supõe-se superar as críticas sobre a inaplicabilidade e 

subutilização da avaliação. 

   Como anunciado anteriormente, uma das formas de distinguir as avaliações respalda-

se nas modalidades de avaliar. Entendemos que essas modalidades estão relacionadas aos 

tipos de avaliação. Entretanto, sintonizada com os dois tipos básicos de avaliação, 

circunscritas neste estudo, examinaremos aquelas correspondentes à avaliação de processo e à 

avaliação de impacto. 

   Sabe-se que é inerente ao percurso metodológico guiar-se, entre outros procedimentos 

científicos, por um método que conduza ao conhecimento, interpretação e explicação do 

fenômeno estudado. No entanto, não se tratará aqui de discorrer sobre os métodos mais 

citados na literatura da avaliação, ou seja, os métodos quantitativo e qualitativo, nem 

tampouco da dicotomia dos mesmos que permeou os debates durante algum tempo. 

Entendemos que ambos são importantes e se complementam, mas que não são exclusivos, 

outros métodos existem e também são importantes. Todavia, o que se pretende destacar é 
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como avaliar os programas sociais de forma a retirar o máximo de informações qualificadas, 

em quantidade significativa e que possam ser validadas e confiáveis na pesquisa avaliativa.  

   Esclarecemos ainda que, apesar de a literatura referir-se ao termo medição para avaliar 

programas sociais e, em virtude da sua natureza, muitas vezes, essas medições não se 

efetivarem de forma direta, requisitam a utilização de indicadores3 correspondentes ao tipo de 

pesquisa. Contudo, adotamos, com base na distinção do quadro 01, o termo avaliação em vez 

de medição. Não obstante, usaremos medição para nos referirmos aos indicadores. 

Explicitadas essas considerações, examinaremos, a seguir, as modalidades de avaliar as 

intervenções sociais planificadas criadas/utilizadas por alguns pensadores internacionais e 

nacionais.  

Nessa direção, Weiss (1978) reserva o capítulo quatro de sua obra para tratar dos 

desenhos de avaliação. Esses são constituídos por desenho experimental tradicional, 

controlado, desenhos quase-experimentais, desenhos não experimentais, avaliação 

comparativa e análise de custo-benefício.  Na sistematização dos desenhos são apontadas 

também suas fragilidades. 

O desenho experimental é considerado como o modelo clássico da avaliação. Esse 

consiste na prévia seleção de dois grupos, com características semelhantes, escolhidos 

aleatoriamente. Um grupo é chamado de experimento e está/esteve sob a intervenção do 

programa. O outro grupo denominado de controle é/foi excluído das ações do programa. 

Antes de iniciar e ao término do programa, avaliam-se os dois grupos para verificar a situação 

deles. O efeito do programa é obtido mediante a comparação das últimas medidas com as 

medidas anteriores ao programa, para cada grupo e entre eles. O programa é classificado de 

exitoso se o grupo experimental apresentar situação melhor que o grupo de controle. O mérito 

desse desenho é atribuído à confiabilidade e validade que lhe são peculiares. 

Contudo, segundo a autora, o experimento controlado, frequentemente, não se realiza 

na prática. Ademais, o rigor metodológico que o identifica é perpassado de fragilidades 

empíricas. Uma das fragilidades apontadas relaciona-se ao grupo de controle, expressa em 

questões éticas, quando não o submete à ação do programa, ou o trata utilizando o recurso 

denominado placebo, isto é, um serviço falso, a exemplo de pílulas de açúcar nos 

experimentos farmacológicos. Outras fragilidades se vinculam ao efeito atribuído 

                                                 
3 Entende-se por indicador uma forma de aproximação do conhecimento de algo que não se obtém de modo 
direto. Ou, indicadores são medidas específicas (explícitas) e objetivamente verificáveis das mudanças ou 
resultados de uma atividade (Aguilar & Ander-Egg). Em nível operativo, indicador é a unidade que permite 
medir o alcance de uma meta (Cohen & Franco, 1993). 
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exclusivamente ao programa, quando acontecimentos externos, de natureza política, 

econômica, interferem, influenciam ou contaminam esses grupos. Ou, ainda, quando ocorre o 

abandono de parte dos participantes dos dois grupos no processo de implementação e os que 

permanecem não são representativos dos grupos originais. Nas palavras de Guba e 

Stufflebeam resgatados por Weiss (1978), o modelo experimental é alvo de ataques não só 

porque não é viável, mas porque é contraproducente. 

Os desenhos quase-experimentais caracterizam-se pelo grau com que protegem contra 

os efeitos de variáveis estranhas nas medições de resultados. Diferentemente do modelo 

experimental, os modelos quase-experimentais não buscam controlar todas as possíveis fontes 

de erro que potencialmente contaminam os resultados da avaliação. Esse desenho comporta 

distintas maneiras de avaliar, como:  

a) desenhos de séries temporais: consistem em diversas medições em intervalos 

regulares, antes e após a conclusão do programa, possibilitando identificar se as 

medições tomadas relacionam-se às pautas ou normas anteriores ou se sinalizam 

mudanças.  

b) desenhos de séries temporais múltiplas: está condicionado à possibilidade de 

dispor de um grupo ou instituição para efetuar medições periódicas desses grupos ao 

longo do tempo. 

c) grupo de controle não equivalente: não segue o mesmo rigor dos desenhos 

anteriores, utiliza como controle indivíduos ou grupos (experimental e cooperação) 

previamente selecionados, considerando as características semelhantes entre eles. As 

avaliações baseiam-se na comparação das situações anteriores e posteriores de ambos os 

grupos ao programa.  A dificuldade desse modelo reside em selecionar grupos com 

características semelhantes. Tal seleção tende a possibilitar efeito de regressão, 

decorrente da seleção de grupos com pontuações extremas, cujas consequências 

conduzem à interferência nas interpretações das comparações.   

  Outra maneira de controle estabelecida nessa modalidade de avaliar diz respeito à 

autosseleção. No entanto, a escolha do grupo de comparação é problemática, considerando 

que, frequentemente, as pessoas que participarão desse grupo são diferentes daquelas do 

grupo de controle, essas diferenças comprometem as comparações. Segundo Weiss (1978), tal 

dificuldade poderá ser superada, quando os dois grupos forem selecionados entre voluntários. 

d) desenho remendado: consiste em controlar aquelas fontes de erro que aparecem em 

determinadas situações, e, com isso, proteger o processo avaliativo contra possíveis 

confusões.  
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 Os desenhos não experimentais mais comuns são: estudo antes e depois do programa, 

estudo unicamente depois ou desenho ex-post fato com os participantes do programa e estudo 

unicamente depois com o grupo de comparação. Caracterizam-se pela destituição do rigor 

científico, não controlam as explicações rivais, os dados produzidos podem proporcionar 

interpretações equivocadas, além de, em geral, não relacionar as mudanças observadas aos 

programas implementados. Contudo, apesar de todas as reservas a seu respeito, a autora 

defende sua aplicação quando se pretende ter uma visão preliminar da eficácia do programa e 

uma avaliação da eficiência ou para reagir a pressões políticas e apresentar resultados de curto 

prazo. 

A avaliação comparativa de programas efetiva-se tanto em um programa desenvolvido 

em âmbito local, quanto em programa desenvolvido em âmbito nacional, cuja finalidade é 

informar sua eficácia. Em se tratando de programas federais, a avaliação poderá ser realizada 

em todas as localidades onde o programa é implementado, ou por meio de uma amostra. O 

estudo comparativo deverá evidenciar o êxito relativo do programa, ponderando as variações 

locais quanto às estratégias, aspectos enfatizados e procedimentos adotados para o alcance dos 

objetivos perseguidos. 

O refinamento da informação gerada no estudo comparativo tem dupla direção: 

possibilita a generalização de resultados e identifica suas especificações, isto é, reconhece 

quais são as estratégias e os procedimentos recorrentes no programa, em diversas localidades, 

que influenciam os resultados e produzem os melhores efeitos com diferentes participantes.  

Ainda sobre os modelos de avaliar analisados por Weiss (1978), registra-se a análise 

de custo-benefício, que consiste em estimar os custos em relação aos benefícios decorrentes 

do programa, seja tangível ou direto, expresso em unidade monetária, ou intangível e indireto, 

que não permitem medição, utilizando, nessa situação, indicadores correspondentes e análise 

qualitativa desses fatores. 

Lima Junior (1978), ao referir-se aos procedimentos para avaliar um programa, enfoca 

a experimentação sistemática como instrumento de verificação de hipóteses referentes às 

mudanças na realidade social, decorrentes do programa. Explica sua constituição, assim como 

lista várias ameaças internas, interpostas à validade do experimento quando esse é realizado 

em um campo distinto do laboratório.  

Prosseguindo com os procedimentos, o autor evidencia também o procedimento 

quase-experimental, cuja avaliação incide sobre os efeitos do programa em diferentes 

momentos, podendo efetuar-se por meio das seguintes alternativas: exclusivamente após a 

terminalidade do programa; a cada intervalo de tempo;  antes e após o programa; comparando 
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dois grupos, um dos quais foi exposto ao programa e o outro não, supondo que o grupo sob 

intervenção apresente, ao ser avaliado no final do programa, mudanças mais significativas na 

direção dos objetivos propugnados. 

Acerca dos modelos de avaliação propostos por Lima Junior (op. cit.) e Weiss (op. 

cit.), observa-se equivalência quanto à constituição e ameaças do modelo experimental, mas 

há divergência quanto aos procedimentos quase-experimentais e não experimentais, exceto no 

que diz respeito ao procedimento quase-experimental  quanto a séries temporais.  

Segundo Figueiredo & Figueiredo (1986), os modelos analíticos de aferição de 

sucesso estão intimamente relacionados com os propósitos da política, quais sejam: produzir 

bens ou serviços públicos e provocar mudanças. 

As políticas com propósitos de produzir bens e serviços equivalem às avaliações de 

processos, cujo objetivo é acompanhar e aferir se os propósitos, estratégias e implementação 

do programa correspondem ao seu desenho. Compõem a avaliação de processo:  

a) avaliação de metas: demarca como critério de sucesso a eficácia objetiva, isto é, se 

as metas alcançadas são iguais, superiores ou inferiores às metas previstas. O modelo 

analítico para aferir o sucesso ou fracasso do programa confronta a meta atingida com a 

meta proposta; se a diferença entre elas estiver no limite do tolerável, indica o sucesso 

da política; 

b) avaliação de meios: apresenta dupla direção: moral e instrumental. Quando a 

avaliação se volta para a moralidade, usa os critérios de eficácia administrativa e 

contábil e, como modelos de avaliação, as auditorias internas. Na segunda direção, o 

critério é o da eficácia funcional, e os modelos analíticos avaliam a inalterabilidade dos 

meios e metodologia programadas com os empregados, considerando as condições 

organizacionais e sociais onde o programa está sendo implementado.  

c) avaliação da relação custo-benefício e custo-resultado: o autor observa, a 

princípio, a dualidade que o conceito de eficiência adquire na esfera pública: eficiência 

instrumental, e eficiência política. A primeira é tangível, pode ser convertida em 

unidades monetárias. A segunda é o inverso da anterior. Os critérios para aferir a 

eficiência das políticas devem conjugar eficiência instrumental e política, essa última 

medida pelo grau de satisfação da população-alvo.  

 Nas políticas com propósito de mudanças, a avaliação busca identificá-las nas 

condições sociais dos usuários do programa e se essas estão associadas ao programa 

implementado. Ademais, tais mudanças devem contemplar as prerrogativas de 

sustentabilidade econômica e viabilidade ideológica e cultural. Para tanto, utiliza critérios de 
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aferição de mudanças e modelos analíticos causais, em geral, baseados em experimentos, dos 

quais decorrem os seguintes resultados: 

 

a) o resultado esperado é alcançado; 
b) um resultado não esperado é produzido sendo, porém positivo; 
c) resultados do tipo (a) e/ou (b) ocorrem e são bons no ciclo de vida imediato, 
porém negativo no médio ou longo prazo; 
d) o resultado esperado é produzido no que diz respeito a cada membro da 
população-alvo, isto é, cada indivíduo melhora sua situação social; a médio prazo, a 
categoria social a que estes indivíduos passam a pertencer piora. 
e) o resultado esperado não é alcançado, e nenhum outro resultado é produzido; 
f) um resultado não esperado ocorre, sendo, porém, negativo (FIGUEIREDO & 
FIGUEIREDO, 1986, p. 115). 

 
 

Os critérios de avaliação de sucesso/fracasso e efetividade das políticas de impacto 

são: efetividade objetiva, que mede aspectos quantitativos; efetividade subjetiva, que enfoca o 

bem-estar social, notadamente os aspectos psicológicos, valores, crenças; e efetividade 

substantiva, a qual enfatiza aspectos qualitativos e condições sociais de vida da população 

atendida pelo programa.  

As formulações precedentes comportam ressalvas. Uma delas relaciona-se aos 

critérios de avaliar impacto. Draibe (2001) atesta que esses critérios não são excludentes, 

inclusive uma mesma pesquisa de avaliação, dependendo de seus propósitos, poderá 

contemplar os três indicadores. A outra ressalva diz respeito ao uso do método experimental 

clássico na pesquisa de avaliação da política social encontrar reservas metodológicas 

relacionadas à impossibilidade de controlar todas as variáveis ambientais que nele interferem. 

Acrescentam-se às anteriores a aleatoriedade na escolha de grupos com características 

idênticas, em que um grupo participa do experimento e o outro não, esse segundo grupo é 

nomeado de grupo de controle. Não menos importante é a dificuldade associada a questões 

éticas, decorrente da exclusão do grupo de controle às ações do programa. Contudo, tais 

dificuldades podem ser superadas por meio do modelo quase-experimental, conforme 

assinalam alguns autores (LIMA JR. et al,1978; FIGUEIREDO & FIGUEIREDO,1986; 

VIANA,1996; DRAIBE, 2001; SILVA, 2001). 

Draibe (2001), assim como Cohen & Franco (1993) e Costa & Castanhar (2003), 

insere o uso de indicadores nos modelos causais para aferir as mudanças que o programa 

provocou na realidade sob intervenção.  

Draibe (op. cit.) também desmembra a avaliação de resultado em impacto e efeito. 

Para aferir os resultados de um programa é estabelecida uma correlação entre o tipo de 

avaliação e os indicadores. Destarte, o desempenho ou resultados do programa são aferidos 
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por meio de indicadores que medem os graus, as quantidades e os níveis de qualidade com 

que as metas foram alcançadas (DRAIBE, 2001, p.22). Constituem indicadores de resultado a 

observância do programa, notadamente quanto ao alcance de metas e o índice de cobertura do 

público-alvo.   

Os indicadores de impacto devem medir as mudanças proporcionadas exclusivamente 

pelo programa. Nesse sentido, Draibe (op. cit.) não diverge dos autores dantes referenciados, 

compreende que os modelos experimental, quase-experimental e não experimental são 

utilizados para avaliar os impactos, apesar de não se constituírem nas melhores alternativas 

nesse sentido, pois são perpassados de limitações, conforme argumentação precedente.  

Os indicadores de efeitos indicam alterações mais amplas e duradouras advindas do 

programa, abrangem instituições, implementadores do programa, o meio social onde o 

programa se realiza.  

Draibe (2001), em busca de modelos de avaliação de processo, nos brinda com sua 

formulação. Nesse sentido, toma como ponto de partida, ou como objeto de estudo, o ciclo de 

políticas públicas. Nesse estudo usaremos momentos da política em vez de ciclos, etapas, 

fases. Feita essa ressalva, urge concordar com esta autora que os momentos da política são 

constituídos por decisões, (re)formulação, (re)elaboração, implementação, gestão, avaliação, 

envolvendo grupos de pessoas com seus valores, interesses, preferências, perspectivas, que 

não são consensuais. Assim, as políticas públicas são permeadas por correlação de forças, 

pactuações, conflitos. No rastro desse raciocínio entendemos que as avaliações de processos 

contemplam também a dimensão política, embora ela nem sempre seja explicitada na 

dimensão que se opte por estudar.  

Segundo a autora, a modalidade de avaliação de processo é constituída por estratégias 

de implementação, expressas principalmente pela dimensão temporal, atores a serem 

mobilizados, subprocessos e estágios da implementação. 

A dimensão temporal refere-se aos distintos momentos (início, meio e fim) do 

programa, relacionando aos mesmos a manifestação de apoios e resistências. Em geral as 

estratégias são agrupadas em incrementais, expressam as alianças formadas ao longo do 

processo de implementação e que suplantam as resistências, e estratégias de choque, 

efetivadas por quem detém poder decisório, geralmente utilizadas para o enfrentamento de 

surpresas e insulamento burocrático, aniquilando as resistências ou antecipando-se a elas. 

 Em se tratando dos atores, eles são diversificados e conduzem interesses distintos. 

São constituídos por funcionários da instituição que operacionalizam o programa, usuários do 

programa, parceiros, redes de apoio, financiadores e atores de outros programas similares e 
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competitivos. Os atores internos deverão ser mobilizados para apoiar o programa, mas entre 

esses existem os que aderem e os que resistem, portanto podem atuar como matrizes de 

cooperação ou de conflito. Para Draibe (op. cit), a credibilidade da avaliação de processo é 

proporcional à identificação desses atores e dos interesses que conduzem.   

Os subprocessos avaliados na implementação são múltiplos. Os avaliadores guiam-se 

por questões específicas para cada subsistema, de forma que possibilitem avaliar a 

implementação naquilo que garanta melhores resultados. Os sistemas ou subprocessos de 

implementação na concepção de Draibe (2001) são: 

a) sistema gerencial e decisório: a premissa da pesquisa avaliativa enfoca que a sua 

realização se materializa, indubitavelmente, no âmbito institucional, conduzida por um 

sistema gerencial e decisório, supostamente responsável pela implementação do 

programa.  A avaliação deverá incidir, por meio de indicadores quantitativos e 

qualitativos, sobre graus de (des)centralização, autonomia, liderança, legitimidade, 

capacidade de tomar decisão e gerenciar. 

b) processos de divulgação e informação: deverão enfatizar aquelas informações 

direcionadas diretamente ao programa, sejam vinculadas aos implementadores, sejam 

relacionadas aos beneficiários.  

c) processo de seleção: dirigido tanto aos implementadores como ao público-alvo, 

potencialmente interessado, considerando a adequação de critérios aos grupos 

selecionados e aos objetivos do programa.   

d) processos de capacitação: inscrevem-se como condição do sucesso do programa. 

Portanto, os implementadores e/ou os beneficiários devem ser capacitados, e avalia-se 

que há correspondência destes às necessidades detectadas.  

e) sistemas logísticos e operacionais: referem-se aos recursos materiais e financeiros. 

A avaliação indaga se são suficientes para o alcance dos objetivos propostos ou se 

podem ser maximizados. 

f) sistemas de monitoramento e avaliação: em geral, são realizados pelo gestor, no 

início da implementação. As avaliações podem ser realizadas por agentes internos ou 

externos, como explicitado anteriormente. Supõe-se que esses procedimentos tenham 

como finalidade o encaminhamento de orientações para correção de problemas 

identificados no decorrer do processo, de modo que possam contribuir para a melhoria 

da efetividade do programa.  

 Para Draibe (2001), a avaliação de processo não deve circunscrever-se a descrever 

processos e sistemas, mas relacioná-los aos resultados, explicando os fatores internos do êxito 
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ou fracasso da política.  

Do texto intitulado Avaliação de Programas Públicos: desafios conceituais e 

metodológicos de autoria de Costa & Castanhar (2003), importa reter como são 

operacionalizadas as avaliações de resultado e de processo.  

Em se tratando da avaliação de resultados, eles desmembram os resultados, 

relacionando-os à dimensão temporal, isto é, resultados imediatos, de médio e de longo prazo. 

Os dois últimos são identificados como resultados de impactos. Por conseguinte, a avaliação 

segue a mesma distinção. Assim, para mensurar resultados de longo prazo, sugerem o uso de 

indicadores de impacto, relacionados ao objetivo geral do programa, e, para medir resultados 

imediatos e de médio prazo, indicadores de resultado. Esses medem os efeitos do programa 

em relação à população-alvo e aos usuários do programa. 

Costa & Castanhar (op. cit) introduzem a distinção da população-alvo em dois grupos. 

Um grupo participa diretamente do programa, e o outro, não, embora seja constituído por 

pessoas que apresentam as mesmas características sociodemográficas, por conseguinte, 

remete à utilização de indicadores diferentes. Para medir os índices de cobertura da 

população-alvo são usados indicadores de resultado por meio de pesquisa de campo ou com o 

auxílio de bases de dados pré-existentes, com vistas a detectar déficit ou superávit do 

programa e, com isso, realizar as correções necessárias, seja na direção de sua expansão, 

quando há déficit, ou retração, quando constatado desperdício de recursos. Para os usuários 

são usados indicadores de aferição de benefícios, relacionando-os aos objetivos específicos 

do programa, indicadores de insumo, que se referem aos meios e recursos disponíveis, e 

indicadores de acesso, cuja função é traduzir os determinantes que tornam efetiva a utilização 

dos recursos disponíveis no programa em direção ao alcance das metas. 

A avaliação de processo demarca como centrais três aspectos: conteúdo do programa, 

público atingido pelo programa e distribuição de benefícios, confrontando o desenho com a 

operacionalização. 

Os componentes são as estratégias, atividades, comportamentos, formas de 

comunicação e tecnologias imprescindíveis à implementação do programa, à especificação 

dos beneficiários e às situações em que a implementação se efetiva.  

Em relação aos beneficiários, avaliam-se as características sociodemográficas, 

requisitos de elegibilidade, mecanismos de recrutamento e processos de seleção. Sobre o 

contexto institucional, identifica-se a natureza da organização (pública ou organizações 

sociais comunitárias), a esfera de atuação, o grau de (des)centralização, parcerias com o setor 

privado e organizações comunitárias. Sobre as formas previstas de implementação, a 
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avaliação deve se voltar para atividades, exatamente quem faz o que, com quem e com que; 

recursos humanos, explicitando sua formação e experiência; materiais, especificamente 

equipamentos, infraestrutura; informação e sistema de informação, e o escopo previsto para o 

programa, evidenciado na quantidade de órgãos e unidades envolvidas no programa. 

Partindo-se da identificação dos componentes acima detalhados, a avaliação de 

processo torna-se capaz de informar a correspondência entre os componentes do programa 

previstos e os implementados, ou as discrepâncias que se interpuseram entre os dois 

momentos do programa, assim como pode conjeturar sobre os resultados da implementação 

com os impactos deles decorrentes.  

Acrescentamos ao raciocínio dos autores acerca da importância da identificação e 

detalhamento dos componentes do programa que esses componentes, uma vez avaliados, 

possibilitam identificar os fatores que facilitaram e aqueles que dificultam o processo de 

implementação, fatores esses que certamente conduzirão ao êxito ou fracasso da política, 

guardam estreita relação com a definição de avaliação de processo.  

 Para a avaliação do processo de implementação do Programa Incluir, inserimos a 

discussão sobre educação, educação superior, deficiência e burocracia, compreendendo que 

essas categorias analíticas se intercruzam nesse debate, dele extraímos a burocracia com 

conotação de barreira no processo educacional para as pessoas com deficiência no contexto 

estudado. A próxima parte desse trabalho versará sobre essas categorias. 
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3 EDUCAÇÃO, DEFICIÊNCIA, BUROCRACIA: mosaicos que se intercruzam no 

processo de implementação de políticas públicas educacionais numa perspectiva 

inclusiva. 

 

3.1 DEFICIÊNCIA: breves considerações   

 

 Pensar sobre a educação escolar das pessoas com deficiência supõe, a princípio, 

explicitar o que se entende por deficiência, quais são os tipos de deficiência, formas de 

conceber e tratar esse segmento social. As deficiências acompanham a humanidade desde 

épocas imemoriais. Não obstante, as concepções de deficiência e as modalidades de tratar as 

pessoas com deficiência são alteradas, consoantes à visão sobre a deficiência imputada em 

distintos lugares e momentos históricos. Dizendo em outras palavras, a maneira de pensar e 

intervir sobre a deficiência reflete a organização social predominante à época. 

 Na Antiguidade, a deficiência foi vista como deformação humana, manifestação das 

forças sobrenaturais. Na Idade Média, como expressão da natureza. Na Idade Moderna, como 

sequela, lesão, diminuição da capacidade orgânica, e, na Contemporaneidade, como uma 

alteração física, mental ou sensorial, que restringe a capacidade de desenvolver atividades nos 

parâmetros convencionais. Contudo, essa concepção está sendo ressignificada com base na 

transição do modelo médico em articulação com o modelo social. 

 A forma de tratar as pessoas com deficiências relaciona-se com a concepção de 

deficiência prevalecente naquela temporalidade. Destarte, registram-se diversas e distintas 

maneiras, as quais, conforme Martins (2009) e Pessotti (1984), evidenciam atitudes que 

perpassam da condenação à morte, ao abandono, à mendicância, a práticas eugênicas, à 

segregação, e nós acrescentamos à luta pela conquista e efetivação dos direitos de cidadania. 

 A discussão da deficiência no campo do direito foi introduzida no arcabouço dos 

direitos humanos promulgados na Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. Isso 

significa, em tese, uma mudança expressiva em termos de possibilidade das pessoas com 

deficiência serem tratadas igualmente aos demais seres humanos, de terem acesso às 

condições de desenvolverem seus talentos e aspirações, protegidas de quaisquer 

discriminações. 

 Entretanto, dada a sua configuração como grupo vulnerável, cuja trajetória é repleta de 

exclusões e discriminações, acrescentam-se aos direitos humanos a criação de direitos 

específicos a essa condição.  Por isso, os direitos das pessoas com deficiência podem ser 
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acionados conjugando essas duas fontes: uma respaldada no direito universal do ser humano, 

e a outra fundamentada nas características que as identificam como um grupo específico.  

 Conforme anunciado na introdução deste trabalho, o conceito de deficiência que 

respalda nosso estudo é aquele sistematizado na Convenção Internacional sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência (2006)4. A sistematização desse conceito evidencia uma 

evolução, bem como inova ao articular a condição de impedimento humano às barreiras 

exteriores, sejam elas físicas, atitudinais, comunicacionais, sociais, as quais comparecem 

simultaneamente como potencializadoras das limitações, como óbices à participação das 

pessoas com deficiência em igualdade de condições às demais pessoas. Com isso, desvia-se o 

foco da deficiência exclusivamente da pessoa, deixando subjacente a desresponsabilização do 

sujeito pela sua condição de deficiente. 

          As deficiências são classificadas e definidas em vários instrumentos legais. No entanto, 

nos referenciamos em legislações mais recentes, como as que evidenciaremos a seguir, 

iniciando com o Decreto Nº 5.296/2004 que as tipifica em: física, auditiva, visual, mental e 

múltipla. Distingue-se a deficiência visual em cegueira e visão subnormal ou baixa visão. A 

deficiência auditiva é subdividida adotando como parâmetro 70 decibéis, até esse limite 

considera-se deficiência auditiva, acima dele é reconhecida a surdez. A seguir explicitam-se 

as definições das deficiências anunciadas:  

 

Deficiência Física – alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do 
corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se 
sobre 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 produzem 
dificuldades para o desempenho das funções.  
Deficiência Auditiva – perda bilateral, parcial ou total, de 41 dB até 70 dB, aferida 
por audiograma nas frequências de 500Hz, 1000Hz, 2000Hz e 3000Hz.  
Surdez - Consiste na perda auditiva acima de 71 dB, aferida por audiograma nas 
frequências de 500Hz, 1000Hz, 2000Hz e 3000Hz. 
Deficiência Visual – perda total ou parcial de visão, congênita ou adquirida, 
variando o nível ou acuidade visual da seguinte forma:  
Cegueira – Ausência total de visão até a perda da percepção luminosa, em que a 
acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
Visão Subnormal ou Baixa Visão – acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor 
olho, com a melhor correção óptica. Possui resíduos visuais que permitem a leitura 
de textos impressos ampliados ou com o uso de recursos ópticos. 
Deficiência Mental - funcionamento intelectual significativamente inferior à média, 
com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais 
áreas de habilidades adaptativas, tais como: comunicação; cuidado pessoal; 
habilidades sociais; utilização dos recursos da comunidade; saúde e segurança; 
habilidades acadêmicas; lazer; e trabalho. 

                                                 
4 Confira conceito de pessoas com deficiência na página 24 dessa Tese. 
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Deficiência Múltipla – é a associação de duas ou mais deficiências. 
 
 

Os Decretos Nº 186/2008 e Nº 6.949/2009 e, mais recentemente, o Estatuto da Pessoa 

com Deficiência/2015, ou a denominada Política de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

passam a adotar a definição e as tipologias de deficiência expressas na Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência. Nela, observa-se a referência a deficiência intelectual 

entre as categorias destacadas anteriormente.  

No documento referenciado, a deficiência intelectual é compreendida como limitações 

no funcionamento mental e no desempenho de tarefas de comunicação, cuidado pessoal e de 

relacionamento social. Estas limitações provocam uma maior lentidão na aprendizagem e no 

desenvolvimento dessas pessoas. 

Estabelecendo um paralelo entre as definições da deficiência mental e da deficiência 

intelectual, não conseguimos identificar diferença entre ambas, pois, a primeira refere-se ao 

funcionamento intelectual acompanhada das três características anteriormente especificadas. 

A segunda refere-se às limitações no funcionamento mental e, igualmente, respalda-se nas 

mesmas características mencionadas na deficiência mental. Considerando a indistinção 

expostas nessas definições, ousamos deduzir que essas tipologias – mental e intelectual – 

tratam da mesma limitação, ou seja, o impedimento relacionado à dificuldade cognitiva 

inferior à média, associada às características mencionadas. 

Respaldam ainda nossa compreensão a posição adotada pela Associação Americana de 

Deficiência Mental em 1992, ao substituir o termo deficiência mental por deficiência 

intelectual. Tal alteração foi seguida pela Declaração de Montreal sobre Deficiência 

Intelectual, aprovada em 2004, pela Organização Mundial de Saúde (OMS, 2004), em 

conjunto com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). 

No Brasil, a partir de 2012, por meio da Lei Nº 12.764/2012, incorpora-se o transtorno 

do espectro autista entre as categorias de deficiência.  Essa síndrome, segundo essa legislação, 

apresenta as seguintes características: 

 
 
I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação 
sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal 
usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em 
desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento;  
II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, 
manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por 
comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de 
comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos (Lei Nº 12.764/ 2012, § 1º, 
incisos I ou II). 
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Entre as alterações anunciadas pela Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência destacamos a tendência de ruptura com a noção de deficiência 

centrada nas condições individuais do modelo médico e, a introdução do modelo social que 

considera como fator que exponencia as limitações da pessoa, o meio onde ela está inserida, 

pois nele encontram-se barreiras físicas, atitudinais, sociais, de comunicação e de transporte.  

 Em se tratando do percentual de pessoas com deficiência, a Organização das Nações 

Unidas (ONU) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) estimam que 10% da população 

mundial têm algum tipo de deficiência. Tal generalização não significa a negação das 

especificidades nacionais, regionais, locais, sobretudo aquelas relacionadas às condições de 

pobreza e desigualdades sociais que, de certa forma, geram ou contribuem para ampliar esse 

percentual. 

 Nessa direção, situamos o Brasil, onde, segundo a Cartilha do Censo 2010 Pessoas 

com Deficiência (2012), 23,9% da população têm algum tipo de deficiência, o equivalente a 

45.606.048 brasileiros, sendo 25.800.681 mulheres e 19.805.367 homens, distribuídos 

38.473.702 em áreas urbanas e 7.132.347 em áreas rurais.  

 Nesse contexto, os tipos de deficiência oscilam. A deficiência visual apresenta maior 

ocorrência, atinge 18,6% da população brasileira. Em seguida está à deficiência motora, 

afetando 7% da população, seguida pela deficiência auditiva, com 5,10%. O menor percentual 

diz respeito à deficiência mental ou intelectual, com 1,40% da população residente no Brasil.  

 Esses índices variam entre regiões, estados e até mesmo entre cidades de um mesmo 

estado. A Região Nordeste apresenta o maior índice de pessoas com deficiência (26,6%), 

distanciando-se das Regiões Sul e Centro Oeste, que contabilizam os menores percentuais 

(22,5% e 22,51%, respectivamente). As Regiões Sudeste e Norte revelam índices muito 

aproximados às anteriores (23,0% e 23,4%, respectivamente). 

  Entre os estados brasileiros, a maior incidência da deficiência situa-se nos estados do 

Rio Grande do Norte e da Paraíba, com taxas de 27,86% e 27,58%, respectivamente, bem 

acima da média nacional de 23,9%, No outro extremo, estão os estados de Roraima e Santa 

Catarina, com 21,2% e 21,3%, respectivamente.  

 O gráfico seguinte sintetiza visualmente os dados relativos ao percentual da média 

nacional de pessoas com deficiência, tipo de deficiência, deficiência por região e deficiência 

por unidade federativa. 
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GRÁFICO  01: População com Deficiência no Brasil 

 

 

Embora a população brasileira apresente índices tão elevados de pessoas com 

deficiência e tenha direitos afiançados por legislações e convenções internacionais e 

nacionais, se estabelecermos um paralelo entre essa população e a população sem deficiência, 

iremos constatar uma discrepância em vários setores, mas para o que interessa nesse trabalho, 

enfocaremos a educação.  

Em se tratando da educação, traçaremos no próximo subitem um panorama de como 

ocorreu o acesso desse segmento social na educação escolar em âmbito internacional, 

ulteriormente situamos esse processo na realidade nacional, discorrendo brevemente os 

paradigmas educacionais prevalecentes em determinadas conjunturas, enfatizando a educação 

superior, haja vista que é nesse nível educacional em que se situa o Programa Incluir: 

acessibilidade na educação superior, objeto de estudo desta tese. 
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3.2 A EDUCAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: do paradigma excludente à 

construção do paradigma inclusivo  

 

A educação escolar para as pessoas com deficiência constitui um desafio histórico, 

marcado por distintos paradigmas que transitaram da exclusão, segregação, integração à 

construção da inclusão. Demarcar esses modelos em distintas periodizações não pretende 

significar uma visão estanque, antes se compreende que o retorno ao passado quiçá ilumine o 

presente, principalmente quando nele há resquícios do velho. Destacamos, outrossim, que as 

peculiaridades de cada paradigma educacional acompanham as diferentes formas de conceber 

e tratar os que fogem do padrão social e culturalmente instituído em diferentes em diversos 

tempos e lugares, refletem a organização social e os conhecimentos científicos que se 

sobressaíram em cada momento histórico. 

Desse modo, da Antiguidade até aproximadamente o século XIII, as pessoas com 

deficiência foram excluídas de muitos processos sociais, inclusive da educação. Tal prática 

perdurou de forma explícita até a Idade Média. Remonta à Idade Moderna, particularmente ao 

século XVI, o registro das primeiras iniciativas de atendimento educacional para as pessoas 

com deficiência. Eram de natureza filantrópica e ocorriam gradativamente para determinados 

tipos de deficiência e em distintos países da Europa.  

 Contudo, segundo Martins (2006) e Silva (2009), o atendimento educacional em 

instituições especializadas realiza-se inicialmente para as pessoas com deficiência auditiva e 

em seguida para as pessoas com deficiência visual, no final do século XVIII e no limiar do 

século XIX, sendo a Europa a precursora desse processo. No século XIX, esse atendimento se 

estende às pessoas com deficiência intelectual. As iniciativas educacionais dessa época foram 

marcadas preponderantemente por ações segregacionistas, manifestas na criação de escolas e 

classes especiais. Essas instituições eram de natureza filantrópico-assistencial e estatal. No 

século seguinte, acrescenta-se ao modelo anterior o paradigma integracionista, cuja 

prerrogativa proclama que os alunos com deficiência deveriam se adaptar às escolas. 

Situando o debate na sociedade brasileira, a literatura especializada (MARTINS, 2006; 

MAZZOTTA, 2003; JANNUZZI, 2004, 2012; SILVA, 2009) revela que as primeiras 

iniciativas oficiais de atendimento educacional para as pessoas com deficiência não se 

distanciam das do contexto europeu no que diz respeito ao conteúdo e formas, embora se 

iniciem tardiamente. Datam da segunda metade do século XIX, com a criação de duas 

instituições públicas: Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, e o Instituto dos 
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Surdos-Mudos, em 1857, ambos criados por decretos imperiais, localizados no Rio de Janeiro, 

com oferta de educação elementar e profissionalizante.  

Todavia, no começo século XX o atendimento educacional para as pessoas com 

deficiência realizou-se tanto na rede regular de ensino público, quanto em instituições 

privadas e filantrópico-assistenciais especializadas, a exemplo do Instituto Pestalozzi, criado 

em 1926, em Porto Alegre, e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), 

criada em 1954, em Minas Gerais. Ambas atendiam aos então denominados deficientes 

mentais e prevalecem até então, como modelo segregativo e de iniciativa não estatal. 

No início da década de 1960, é aprovada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (Lei nº. 4.024/61), a qual inaugura uma nova modalidade de educação: a Educação 

Especial.  

 

No seu artigo 88 traz “a educação de excepcionais, deve, no que for possível, 
enquadrar-se no sistema geral de educação, a fim de integrá-los na comunidade” e 
no art. 89 afirma: “toda iniciativa privada considerada eficiente pelos conselhos 
estaduais de educação, e relativa à educação de excepcionais, receberá dos poderes 
públicos tratamento especial mediante bolsas de estudo, empréstimos e subvenções”.  

 

Embora o texto legal acima preconize explicitamente o enquadramento das pessoas 

com deficiência no sistema geral de educação, fica subjacente seu caráter excludente na 

medida em que não menciona que mecanismos seriam criados e/ou acionados para que esse 

acesso fosse possível, tampouco define quem são os nomeados excepcionais, sendo assim, 

mantém o sistema educacional inalterado, inclusive com a continuidade de práticas 

segregacionistas expressas na permanência desses alunos em escolas e classes especiais. Com 

isso, a esperança de uma modalidade de educação que minimizasse a discriminação desse 

contingente populacional agora passa a ser legitimada pelo Estado brasileiro.  

Na perspectiva de se contrapor à realidade vigente e promover mudanças no campo 

educacional, a Constituição Federal de 1988 preceitua, no artigo 205, a educação como um 

direito de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a 

qualificação para o trabalho. No seu artigo 206, inciso I, estabelece a igualdade de condições 

de acesso e permanência na escola, como um dos princípios para o ensino, e determina como 

dever do Estado o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino (Art. 208, inciso III). Regulamenta-se, assim, o 

direito à educação a todos os brasileiros, inclusive àqueles que possuem deficiência, contudo 

permanece a ênfase no modelo integracionista.  
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 Tal modelo é reafirmado na Política Nacional de Educação Especial, publicada em 

1994, que, ao orientar o processo de “integração instrucional”, condiciona o acesso às classes 

comuns do ensino regular àqueles que [...] possuem condições de acompanhar e desenvolver 

as atividades curriculares programadas do ensino comum, no mesmo ritmo que os alunos 

ditos normais (p.19). Nesse ordenamento jurídico, a educação especial se organizou como 

atendimento educacional especializado substitutivo ao ensino comum.  

Nessa temporalidade histórica, enquanto no Brasil a educação para as pessoas com 

deficiência enfatizava o paradigma integracionista, em âmbito internacional despontavam 

movimentos de recusa às práticas orientadas para a exclusão, segregação e integração 

remanescentes. Nessa perspectiva, a educação inclusiva assume a centralidade do debate, 

implicando a necessidade de mudança estrutural e cultural para que todos os alunos tenham 

suas especificidades atendidas. 

A educação como direito que englobe a diversidade humana foi contemplada 

inicialmente na Declaração Mundial de Educação para Todos, firmada em Jomtien, na 

Tailândia, em 1990, e reafirmada em outros mecanismos, a exemplo da Conferência Mundial 

sobre Necessidades Educacionais Especiais, realizada em Salamanca, em 1994, cujos 

rebatimentos ecoam no cenário mundial, na Conferência sobre os Direitos das Pessoas com 

deficiência em 2006, da qual o Brasil se tornou signatário. 

Comprometendo-se em promover o direito à educação para a diversidade humana, o 

Brasil cria inúmeros dispositivos legais.  Em se tratando das pessoas com deficiência, 

inicialmente as legislações enfatizaram o acesso ao ensino básico. Em crescente ruptura ao 

ciclo de exclusão até então predominante nesse nível de ensino, dados do Censo Escolar 

(2006) apontam para o crescimento significativo de matrículas desse segmento social na 

educação especial expresso em 337.326 matrículas em 1998 para 700.624 em 2006, um 

crescimento de 107%. No que se refere à inclusão em classes comuns do ensino regular, o 

crescimento é de 640%, passando de 43.923 alunos incluídos em 1998, para 325.316 alunos 

incluídos em 2006, conforme pode ser visualizado no Gráfico a seguir. 
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GRÁFICO 02:   Matrículas em Escolas Especiais e Classes Comuns e Matrículas em 

Escolas Regulares e Classes 

Comuns.

 
Fonte: Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva de Educação Inclusiva, 2008. 

 

Dos dados expostos no gráfico acima, presume-se que os alunos do ensino 

fundamental avancem para o ensino médio, por conseguinte aumenta a demanda de 

concluintes deste nível por educação superior, suscitando o debate e a formulação de 

Políticas, Planos, Programas em torno do acesso e da acessibilidade5 desses alunos em 

igualdade de oportunidade aos demais, nesse nível de ensino.  

 Nesse sentido, a Política Nacional de Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 

quando trata na seção II do acesso à educação, particularmente da educação superior, orienta 

que as instituições desse nível educacional deverão oferecer aos estudantes com deficiência os 

seguintes apoios: adaptações de provas e tempo adicional para a sua realização, considerando 

as necessidades inerentes ao tipo de deficiência apresentada pelos alunos. 

 Prosseguindo com a discussão centrada na educação superior, de acordo com a 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, nesse nível 

educacional 

 

a educação especial se efetiva por meio de ações que promovam o acesso, a 
permanência e a participação dos estudantes. Estas ações envolvem o planejamento 

                                                 
5 Em se tratando do direito à educação, entendemos por acessibilidade as condições didático-pedagógicas, 
metodológicas, de comunicação e informação, serviços que possibilitem a participação e aprendizagem, assim 
como a utilização com segurança e autonomia de espaços, edificações, equipamentos e mobiliários destituídos de 
barreiras.  
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e organização de recursos e serviços para a promoção da acessibilidade 
arquitetônica, nas comunicações, nos sistemas de informação, nos materiais 
didáticos e pedagógicos, que devem ser disponibilizados nos processos seletivos e 
no desenvolvimento de todas as atividades que envolvam o ensino, a pesquisa  e   a  
extensão (BRASIL Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva, 2008. p.17). 

 
 
 Da citação anterior ressaltamos que não adotamos, nesse trabalho, o termo 

permanência evidenciado em documentos da educação especial, mas o substituímos pela 

expressão período de formação profissional, pois etimologicamente a palavra permanência 

refere-se a algo definitivo, estático, o oposto do que se espera que tais ações proporcionem 

aos estudantes com deficiência, defendemos que a trajetória educacional desses estudantes na 

academia siga o movimento ascendente, culminando com a terminalidade  correspondente aos 

períodos demarcados em cada curso, desde que respeite às particularidades desse segmento 

estudantil. 

Acrescentam-se aos dispositivos citados anteriormente, outros que tratam de assegurar 

a equidade de oportunidades e a valorização da diversidade no âmbito da educação superior. 

Para visualizá-los, citamos a seguir um quadro exposto no documento Referenciais de 

Acessibilidade na Educação Superior e a Avaliação in loco do Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior (SINAES). 

 

                                    QUADRO 05: Dispositivos legais e normativos 
 

DISPOSITIVOS 
LEGAIS E NORMATIVOS 

TEOR 

 
 
Constituição Federal/1988, 
Arts. 205, 206 e 208  
 

Assegura o direito de todos à educação (art. 205), tendo como 
princípio do ensino a igualdade de condições para o acesso e a 
permanência na escola (art. 206, I) e garantindo acesso aos 
níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 
artística, segundo a capacidade de cada um (art. 208, V).  

 
LDB 9.394/96, cap. IV  
 

Institui o processo de avaliação das instituições de educação 
superior, assim como do rendimento escolar dos alunos do 
ensino básico e superior.  

 
 
Aviso Circular nº 277/96  
 

Apresenta sugestões voltadas para o processo seletivo para 
ingresso, recomendando que a instituição possibilite a 
flexibilização dos serviços educacionais e da infraestrutura, 
bem como a capacitação de recursos humanos, de modo a 
permitir a permanência, com sucesso, de estudantes com 
deficiência nos cursos.  

 
Decreto nº 3.956/01  
 

Ratifica a Convenção Interamericana para a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas 
Portadoras de Deficiência.  

 
Lei nº 10.436/02  
 

Reconhece a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como meio 
legal de comunicação e expressão e outros recursos de 
expressão a ela associados.  
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Portaria nº 2.678/02  
 

Aprova diretrizes e normas para o uso, o ensino, a produção e a 
difusão do sistema Braille em todas as modalidades de ensino, 
compreendendo o projeto da Grafia Braille para a Língua 
Portuguesa e a recomendação para o seu uso em todo o 
território nacional.  

 
 
Portaria nº 3.284/03  
 

Dispõe sobre os requisitos de acessibilidade às pessoas com 
deficiência para instruir processo de autorização e 
reconhecimento de cursos e de credenciamento de instituições; 

 
 
 
 
 
Decreto nº 5.296/04  
 

Regulamenta as Leis 10.048/2000 e 10.098/2000, 
estabelecendo normas gerais e critérios básicos para o 
atendimento prioritário a acessibilidade de pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida. Em seu artigo 24 
determina que os estabelecimentos de ensino de qualquer nível, 
etapa ou modalidade, públicos e privados, proporcionarão 
condições de acesso e utilização de todos os seus ambientes ou 
compartimentos para pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida, inclusive salas de aula, bibliotecas, 
auditórios, ginásios, instalações desportivas, laboratórios, áreas 
de lazer e sanitários.  

 
 
 
Decreto nº 5.626/05  
 

Regulamenta a Lei nº 10.436/2002, que dispõe sobre o uso e 
difusão da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e estabelece 
que os sistemas educacionais devem garantir, obrigatoriamente, 
o ensino de LIBRAS em todos os cursos de formação de 
professores e de fonoaudiologia e, optativamente, nos demais 
cursos de educação superior.  
 

 
Programa Incluir: 
Acessibilidade ao Ensino 
Superior/2005  
 

Determina a estruturação de núcleos de acessibilidade nas 
instituições federais de educação superior, que visam eliminar 
barreiras físicas, de comunicação e de informação que 
restringem a participação e o desenvolvimento acadêmico e 
social de estudantes com deficiência.  

 
Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência 
(ONU, 2006)  
 

Assegura o acesso a um sistema educacional inclusivo em 
todos os níveis. Define pessoas com deficiência como aquelas 
que têm impedimentos de natureza física, intelectual ou 
sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem 
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as 
demais pessoas.  

 
Decreto n° 5.773/2006  
 

Dispõe sobre regulação, supervisão e avaliação de instituições 
de educação superior e cursos superiores no sistema federal de 
ensino. 

 
 
Plano de Desenvolvimento da 
Educação/2007  
 

O Plano propõe vários eixos de ações, entre os que interessam 
a este estudo, cita-se: formação de professores para a educação 
especial, acesso e permanência das pessoas com deficiência na 
educação superior, com o objetivo de melhorar a educação em 
todos os níveis educacionais. 

 
 
Política Nacional de Educação 
Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva (MEC, 
2008)  
 

Define a Educação Especial como modalidade transversal a 
todos os níveis, etapas e modalidades, tendo como função 
disponibilizar recursos e serviços de acessibilidade e o 
atendimento educacional especializado, complementar a 
formação dos estudantes com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.  
 

 Ratifica, como Emenda Constitucional, a Convenção sobre os 
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Decreto nº 6.949/09  
 

Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU, 2006), que 
assegura o acesso a um sistema educacional inclusivo em todos 
os níveis. 

 
 
 
 
 
 
 
Decreto nº 7.234/10  
 

Dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil – 
PNAES. O Programa tem como finalidade a ampliação das 
condições de permanência dos jovens na educação superior 
pública federal e, em seu Art. 2º, expressa os seguintes 
objetivos: “democratizar as condições de permanência dos 
jovens na educação superior pública federal; minimizar os 
efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e 
conclusão da educação superior; reduzir as taxas de retenção e 
evasão; e contribuir para a promoção da inclusão social pela 
educação”. Ainda, no art. 3º § 1º consta que as ações de 
assistência estudantil do PNAES deverão ser desenvolvidas em 
diferentes áreas, entre elas: “acesso, participação e 
aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades e 
superdotação”. 

 
 
Conferências Nacionais de 
Educação – CONEB/2008 e 
CONAE/2010  
 

Referendaram a implementação de uma política de educação 
inclusiva, o pleno acesso dos estudantes público-alvo da 
educação especial no ensino regular, a formação de 
profissionais da educação para a inclusão, o fortalecimento da 
oferta do Atendimento Educacional Especializado (AEE) e a 
implantação de salas de recursos multifuncionais, garantindo a 
transformação dos sistemas.  

 
 
 
Decreto nº 7.611/11  
 

Dispõe sobre o atendimento educacional especializado, que 
prevê, no art. 5º § 2º, a estruturação de núcleos de 
acessibilidade nas instituições federais de educação superior, 
com o objetivo de eliminar barreiras físicas, de comunicação e 
de informação que restringem a participação e o 
desenvolvimento acadêmico e social de estudantes com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação.  

 
 
Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação em 
Direitos Humanos – Parecer 
CNE/CP 8/2012  
 

Recomenda a transversalidade curricular das temáticas 
relativas aos direitos humanos. O Documento define como 
“princípios da educação em direitos”: a dignidade humana, a 
igualdade de direitos, o reconhecimento e valorização das 
diferenças e das diversidades, a laicidade do Estado, a 
democracia na educação, a transversalidade, vivência e 
globalidade, e a sustentabilidade socioambiental. 

 

Fonte: Referenciais de Acessibilidade na Educação Superior e a Avaliação in loco do Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior (SINAES) 2013. 
 
 
 O quadro acima não deixa dúvida do aparato legal criado para garantir o direito à 

educação para as pessoas com deficiência no ensino superior. Revela a introdução paulatina e 

gradativa de recursos, serviços, atendimento educacional especializado, criação e estruturação 

de núcleos de acessibilidade nas IFES, formação de profissionais nessa área, entre outros. 

Aparatos que subsidiam ações necessárias ao acesso, à participação e à aprendizagem do 

público-alvo da educação especial.  



109 
 

 Deduzimos que as legislações acima expostas refletem as pressões da sociedade civil 

organizada, assim como parecem evidenciar que o conhecimento sobre essa temática está em 

construção, uma vez que as legislações criando recursos e serviços específicos para cada tipo 

de deficiência foram/estão sendo criadas gradativamente.  

A aplicação dos dispositivos mencionados no quadro anterior sugere estabelecer uma 

relação direta, mas não exclusiva, com os dados do Censo da Educação Superior relativos à 

educação especial, os quais evidenciam um crescimento exponencial de matrículas de 

acadêmicos com deficiência no período de 2003 a 2011. Em 2003 foram efetuadas 5.078 

matrículas, e em 2011, 23.250, um avanço de 357,86%, conforme demonstra o gráfico a 

seguir. Entretanto, esse crescimento é mais significativo na rede privada de ensino, na rede 

pública foi registrada apenas 28% de matrículas de discentes na condição de deficiência 

(BRASIL, INEP, 2013).  

 

GRÁFICO 03: Total de Matrículas de Pessoas com Deficiência na Educação Superior 
em Instituições Públicas e Privadas no período de 2003 a 2011  

 
     Fonte: Referenciais de Acessibilidade na Educação Superior e a Avaliação in loco do Sistema Nacional de 
     Avaliação da Educação Superior (SINAES) 2013. 
 

 Na seguência evidenciaremos por meio visual a distribuição dos discentes com 

deficiência no ensino superior, no mesmo período, por tipo de deficiência. Assim, a 

deficiência física inscreve-se com a maior incidência. Constata-se que a cada ano cresce o 
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número de matrículas desse tipo de deficiência nas IFES, o gráfico seguinte confirma as 

palavras, vejamos: 

 

GRÁFICO 04: Alunos matriculados na Educação Superior com DEFICIÊNCIA 
FÍSICA 

        
                     Fonte: Censo da Educação Superior 2011. 
 

 A deficiência visual, notadamente a baixa visão, comparece em termos quantitativos 

na segunda posição entre os tipos deficiência no ensino superior na esfera pública, 

ultrapassando, a partir de 2009, a deficiência física, conforme demonstra o quadro abaixo.  

 

QUADRO 06: Deficiência Física e Baixa Visão 

                Ano/base   
 

Deficiência Física Baixa Visão 

2009                1.351  
 

3.013 

2010                1.885   
 

2.564  

2011                1.632   
 

2.464 

Fonte: Adaptado do Censo da Educação Superior de 2011. 

 

 As evidências apontam para maior crescimento de matrículas de acadêmicos com 

deficiência visual - baixa visão e física na educação superior. Conforme documento intitulado 

Referenciais de Acessibilidade na Educação Superior e a Avaliação in loco do Sistema 
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Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES, 2013), esse crescimento pode ser 

atribuído a inúmeros fatores, como: maior precisão nos diagnósticos, a autoproclamação da 

pessoa com esses tipos de deficiência e, certamente, o fato de gestores e professores 

considerarem menos complexo providenciar recursos e serviços de acessibilidade para atender 

às demandas desses discentes.  

Contudo, acrescentamos às suposições acima a possibilidade dessa maior incidência 

refletir os índices populacionais desse segmento social anunciado em dados oficiais. Isto pode 

ser verificado ao cruzarmos as informações da Cartilha do Censo 2010 em que aparece a 

prevalência da deficiência visual, seguida da deficiência física. Em se tratando da deficiência 

visual, esse percentual está expresso com o seguinte detalhamento: cegueira – 0,3%; baixa 

visão – 3,2%; ametropias (alguma dificuldade de ver) – 15,3%. Logo, o maior índice 

apresentado não encontra correspondência com o conceito de deficiência visual dantes 

explicitado, merecendo atenção por porte dos estudiosos e daqueles que formulam políticas 

públicas direcionada a esse público-alvo. 

 Na contramão dessa tendência verifica-se a incompreensão ou desconhecimento 

acentuado de como trabalhar com as pessoas com deficiência intelectual6 e transtornos globais 

de desenvolvimento7 e altas habilidades/superdotação por muitos professores. Supomos que 

essa realidade esteja relacionada à complexidade que envolve o processo de ensino-

aprendizagem dessas pessoas e ao próprio índice dessa caracterização de deficiência no 

cômputo geral. Ressaltamos que as duas últimas categorias foram inseridas pela Política 

Nacional de Educação Especial numa perspectiva inclusiva, compondo o público-alvo da 

educação especial. 

Enfatizamos na complexidade do processo ensino-aprendizagem voltado para as 

pessoas com deficiência intelectual, a dificuldade de se relacionar as características inerentes 

a esse tipo de deficiência porque não manifesta nenhum sinal físico aparente que a diferencie 

                                                 
6 O termo deficiência intelectual substituiu o termo deficiência mental por iniciativa da Associação Americana 
de Deficiência Mental  em 1992, seguida na Declaração de Montreal sobre Deficiência Intelectual, aprovada em 
2004 pela Organização Mundial de Saúde (OMS, 2004), em conjunto com a Organização Pan-Americana da 
Saúde (OPAS). A nova conceituação considera deficiência intelectual não mais como um traço absoluto da 
pessoa que a tem e sim como um atributo que interage com o seu meio ambiente físico e humano, o qual deve 
adaptar-se às necessidades especiais dessa pessoa, provendo- lhe o apoio intermitente, limitado, extensivo ou 
permanente nas diferentes áreas de habilidades adaptativas: comunicação, autocuidado, habilidades sociais, vida 
familiar, uso comunitário, autonomia, saúde e segurança, funcionalidade acadêmica, lazer e trabalho. Essa 
mudança de terminologia passou a ser incorporada pelo Censo da Educação Superior a partir de 2011.  
 
7 Segundo a Política Nacional de Educação Especial numa Perspectiva Inclusiva (2008, p.15), Transtornos 
Globais de Desenvolvimento são alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na comunicação, um 
repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Incluem-se, nesse grupo, alunos com 
autismo, síndromes do espectro de autismo e psicose infantil. 
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das demais pessoas, a limitação emerge na dificuldade de aprendizagem, na comunicação, na 

interação social, entre outras limitações adaptativas, frequentemente atribuídas, por alguns 

professores, à preguiça, desinteresse, irresponsabilidade, entre outros adjetivos pejorativos. 

Supomos que em atitudes dessa natureza reside, senão a maior, mas uma barreira significativa 

à acessibilidade da pessoa com deficiência intelectual na educação, em qualquer nível e 

modalidade. 

 Certamente, a implementação da educação inclusiva na educação superior não se 

efetiva sem desafios, mas eles se acentuam, sobretudo, quando se considera o processo de 

ensino-aprendizagem de acadêmicos com deficiência intelectual e transtornos globais de 

desenvolvimento. Geralmente, para essas pessoas, as práticas educativas tendem ao 

extremismo, evidenciado na polarização entre a exclusão, a indiferença, o faz de conta com a 

necessidade apresentada ou a superproteção, acumulando, destarte, em um ou no outro polo, a 

violação de direitos. Abaixo, ilustraremos as matrículas de discentes com deficiência 

intelectual nos anos de 2000 a 2011 na educação superior. 

 

GRÁFICO 05: Alunos Matriculados na Educação Superior com DEFICIÊNCIA 
INTELECTUAL 

 
 Fonte: Censo da Educação Superior 2011. 
 

 Se compararmos as matrículas de estudantes com deficiência intelectual na educação 

superior no período acima demarcado, ou seja, entre 2000 e 2011 apenas 477 alunos 

ingressaram, com os demais estudantes com outras categorias de deficiência (auditiva, visual, 
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física ou múltipla), percebe-se que o quantitativo de matrículas desses estudantes é ínfimo. 

Essa realidade se agudiza quando situada ao lado dos dados da Organização Mundial de 

Saúde (OMS), que anuncia que 10% da população têm algum tipo de deficiência, e desse 

percentual, 5% tem deficiência intelectual. Dessa forma, é imprescindível o estudo acerca de 

questões relativas à inclusão de pessoas com deficiência intelectual em cursos superiores. 

 Em se tratando dos acadêmicos com deficiência auditiva (surdez leve ou moderada, 

em que a pessoa ouve um pouco, inclusive pode ser oralizada) e surdez (a pessoa não ouve, 

mas pode ser oralizada, fazer leitura labial e via de regra necessita do uso de LIBRAS), 

constata-se, segundo dados do Censo da Educação Superior, um crescimento de matrículas 

desses estudantes. No caso dos estudantes com deficiência auditiva, em 2007 eram 1.004 

matrículas, sendo 122 na esfera pública e 882 na privada; em 2011 esses números passam 

para 4.078, sendo 3.218 na esfera pública e 860 na privada. Em relação aos estudantes com 

surdez, em 2007 somavam 442, sendo 65 na esfera pública e 377 na privada; e em 2011 esses 

números passaram para 1.582, sendo 536 na esfera pública e 1.046 na esfera privada.  

 Vejamos a seguir o que nos mostram os gráficos sobre a evolução de matrículas com 

relação às categorias Surdez e Deficiência Auditiva, por meio das figuras 6 e 7, 

respectivamente: 

 

GRÁFICO 06: Alunos Matriculados na Educação Superior com SURDEZ 

 
                   Fonte: Censo da Educação Superior, 2011. 
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GRÁFICO 07: Alunos Matriculados na Educação Superior com DEFICIÊNCIA 
AUDITIVA 

 
              Fonte: Censo da Educação Superior, 2011. 

 

 O Censo da Educação Superior acrescenta Altas Habilidades/Superdotação, seguindo a 

orientação do público-alvo considerado pela Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (2008). Para esta política alunos com altas 

habilidades/superdotação são aqueles que demonstram potencial elevado em qualquer uma 

das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, 

psicomotricidade e artes, além de apresentar grande criatividade, envolvimento na 

aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse. Evidenciaremos o índice de 

matrícula desses discentes na educação superior utilizando o gráfico a seguir. 
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GRÁFICO 08: Alunos matriculados na Educação Superior com Altas                  
Habilidades/Superdotação 

 

 
         Fonte: Censo da Educação Superior, 2011. 

 

 O gráfico demonstra uma variação decrescente de matrículas entre os anos de 2004 e 

2009. Contrasta com o ano de 2011, em que se percebe uma elevação para 953 matrículas. Tal 

elevação talvez encontre respaldo na mudança na metodologia de coleta de dados que ocorreu 

no Censo/2011. Nos censos de 2009 e 2010, a categoria Altas Habilidades/Superdotação foi 

retirada do formulário do censo, razão pela qual não há matrículas de alunos com AH/SD 

registradas nesse período.  

 Segundo o documento intitulado Referenciais de acessibilidade na educação superior e 

a avaliação in loco do sistema nacional de avaliação da educação superior (2013), 

independente da variação apresentada, percebe-se que o crescimento de matrículas de 

estudantes com altas habilidades/superdotação ainda é bastante incipiente, o que pode ser 

atribuído a alguns fatores, entre os quais destacam-se: o atendimento educacional 

especializado tem sido tradicionalmente oferecido apenas para as pessoas com deficiência; a 

falta de informações e de formação de docentes, particularmente no ensino superior, têm 

inviabilizado o desenvolvimento do AEE para os alunos com AH/SD; o preconceito e o 

bullying que fazem com que os alunos com AH/SD não se identifiquem como tal; a 

associação da superdotação com algumas categorias de deficiência, como auditiva, 

neurológica, motora, emocional ou de aprendizagem. 
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 De maneira geral, os dados anteriormente mencionados revelam um paradoxo. De um 

lado, apresentam um crescimento de matrículas de acadêmicos com deficiência na educação 

superior, na esfera pública, inscrevendo-se como um indicativo importante do investimento do 

MEC/INEP no desenvolvimento das ações de acessibilidade e políticas de educação inclusiva 

do governo federal. Por outro lado, se compararmos esses dados ao total de acadêmicos sem 

deficiência e ao quantitativo de pessoas com deficiência em âmbito nacional, a realidade 

apresenta-se um tanto nebulosa quanto ao acesso dessas pessoas à educação superior. 

Fundamentam essa assertiva dados do Censo da Educação Superior do INEP (2013), ao 

revelarem que, do total de 7,3 milhões de alunos matriculados nesse nível educacional em 

2013, apenas aproximadamente 30 mil matrículas eram de pessoas com deficiência, 

distribuídas em instituições públicas e privadas.  

 Os universitários estão distribuídos em 32 mil cursos de graduação, oferecidos por 2,4 

mil instituições de ensino superior, sendo 301 públicas e 2 mil particulares. No período 2012 

a 2013, as matrículas no total cresceram 3,8%.  

 Entretanto, se estabelecermos um paralelo entre o total de matrículas dos estudantes 

sem deficiência com os discentes com deficiência no ano de 2013, evidencia-se uma 

desproporcionalidade expressiva entre esses dois segmentos populacionais. Constata-se que, 

do total de estudantes matriculados na educação superior nesse ano, apenas 0,4% são 

discentes com deficiência.  

 Os dados do Censo da Educação Superior de 2011 revelam que, em um universo de 

6.739.689 estudantes com matrícula, apenas 23.250 apresentam algum tipo de necessidade 

educativa específica, o equivalente a 0,35% das matrículas, assim distribuídas: 22.160 com 

deficiência, 137 com Transtornos Globais do Desenvolvimento e 953 com Altas 

Habilidades/Superdotação (INEP, 2012). Logo, nos anos de 2012 e 2013, o aumento de 

matrículas desses estudantes foi de 0,05%. Comparado com os demais estudantes que tiveram 

um crescimento de 3,8%, é irrisório o percentual de pessoas com deficiência na educação 

superior. 

 Observando-se os dois Censos citados, salta aos olhos o ínfimo índice de pessoas com 

deficiência inseridas na educação superior e a disparidade entre essas e as pessoas sem 

deficiência, levando-nos a inferir que as legislações acima elencadas são muito desrespeitadas 

nacionalmente e, ao mesmo tempo, não são capazes por si mesmas de tornar a educação 

inclusiva uma realidade, embora elas compareçam como fundamentais nessa direção, pois 

anterior às suas promulgações sequer seria possível desenhar esse quadro. 
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 As mudanças requeridas para a efetivação da educação inclusiva são mais amplas, 

transversais, envolvem as dimensões culturais, atitudinais, didático-pedagógicas, 

comunicacionais, arquitetônicas, uma vez que o público-alvo da educação especial necessita 

de atendimento diferenciado, por apresentar uma maneira peculiar de aprender, ou necessita 

de recursos adicionais para viabilizar seus processos de participação e aprendizagem nos 

espaços educacionais. Isso gera desafios para o sistema de ensino em todos os níveis e 

modalidades, requisita a revisão e ressignificação de práticas pedagógicas, de bases 

conceituais que estão subjacentes às mesmas. Igualmente demanda mudanças atitudinais de 

quem está envolvido no processo, pautadas no respeito às diferenças, a tratar cada um 

conforme as suas necessidades específicas sem, contudo, acentuar a discriminação. Exige 

recursos didáticos-pedagógicos acessíveis e condizentes as especificidades dos tipos de 

deficiência, reclama por espaços, ambientes, edificações, mobiliários e equipamentos 

acessíveis.  

Pelo exposto, justifica-se a necessidade de aprofundamento do debate sobre a inclusão 

educacional desses estudantes e a formulação de políticas que favoreçam a superação do que 

hoje se apresenta como obstáculo ou como limite à inclusão educacional desses sujeitos. 

O próximo subitem abordará o contexto de contrarreformas em que o Programa Incluir 

foi criado em decorrência de um conjunto de transformações econômicas, sociais, políticas, 

ideológicas. 

  

3.3 A EDUCAÇÃO SUPERIOR E O PROGRAMA INCLUIR: o contexto de 

contrarreforma educacional 

 

 Situamos a criação do Programa Incluir: acessibilidade na educação superior em um 

universo mais amplo de reformas estruturais impulsionadoras de amplas, profundas e extensas 

mudanças societárias. Inclui-se nesse contexto a contrarreforma educacional, principalmente 

da educação superior, bem como a irrupção de movimentos políticos em prol da educação 

numa perspectiva inclusiva.  

As reformas estruturais foram capitaneadas pela crise estrutural do capitalismo que 

eclodiu mundialmente no início da década de 1970, repercutindo no processo produtivo, na 

gestão, consumo, regulação e controle da força de trabalho; na reconfiguração do Estado, 

alterando sua relação com o restante da sociedade, promovendo reformas que repercutiram na 

redução de suas funções no campo social, entre as quais destacaremos, para o que interessa 
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nesse trabalho, as implementadas no sistema educacional, com ênfase naquelas que 

replicaram na educação superior, lócus de efetivação do Programa Incluir. 

O enfrentamento da crise do capitalismo exigiu um conjunto de medidas que 

combinou reestruturação produtiva, globalização da economia e adoção da ortodoxia 

neoliberal.  

Assim, a reestruturação produtiva baseou-se, predominantemente, na implantação, 

difusão e consolidação do modelo japonês denominado toyotismo em 

combinação/substituição à rigidez da linha de produção em massa e em série, ao trabalho 

parcelar, à fragmentação de funções e das unidades fabris concentradas e verticalizadas antes 

dominante em vários países do capitalismo avançado. 

A acumulação capitalista doravante adotaria como mote a acumulação flexível. 

Segundo Harvey (1993), 

 

A acumulação flexível [...] se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos 
mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo 
surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de 
fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente 
intensificadas de inovação comercial, tecnológica e informacional (HARVEY, 1993, 
p. 140). 

 

A nova dinâmica de acumulação flexível/toyotista articula um conjunto de inovações 

tecno-científicas de base microeletrônica, informacional e robótica, desconcentração 

produtiva materializada na terceirização, novos padrões de organização, gestão, consumo, 

regulação e controle da força de trabalho, nova sociabilidade promotora da adesão e do 

consentimento do trabalhador aos objetivos do capital, polivalência, precarização das 

condições e relações de trabalho, desterritorialização da produção. 

A globalização da economia impacta o papel do Estado-nação evidenciado na redução 

da unidade constitutiva deste e do capital nacional, na diminuição do controle democrático, na 

crise fiscal decorrente da inflexão do gasto público e da renúncia fiscal fruto da pulverização 

da grande indústria e do crescimento da informalidade. Com efeito, elegem-se, sob o controle 

hegemônico dos Estados Unidos, os organismos financeiros internacionais como 

protagonistas e gestores da economia, principalmente para os países de capitalismo periférico. 

Imbuídos da função que lhes fora outorgada, funcionários de organismos financeiros 

internacionais (Fundo Monetário Internacional - FMI, Banco Interamericano de 

Desenvolvimento - BID e Banco Mundial - BM) e do governo estadunidense e alguns 

economistas latino-americanos adeptos do liberalismo econômico, reuniram-se em 
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Washington em 1989, com o objetivo de avaliar as reformas econômicas em curso na 

América Latina. Nesse encontro foi traçado um conjunto de medidas de ajustes na política 

econômica a ser implementado pelos países de capitalismo periférico, como: disciplina fiscal, 

reforma tributária, desregulamentação da economia, liberalização comercial e das taxas de 

juros, taxa de câmbio competitiva, revisão das prioridades dos gastos públicos, maior abertura 

ao investimento estrangeiro direto, privatização e fortalecimento do direito de propriedade. 

Sob os efeitos da crise estrutural do capitalismo, os países periféricos, e entre esses os 

países da América Latina, incluindo o Brasil, tiveram suas economias devastadas e a dívida 

externa elevada. Dívida contraída principalmente com empréstimos do Banco Mundial sob o 

argumento da promoção do desenvolvimento econômico e combate à pobreza, pois no 

pensamento do então presidente do Banco Mundial, Robert McNamara (1968-1981) a 

segurança dos EUA não se esgotava no uso do arsenal bélico, mas a pobreza e a injustiça 

social igualmente a ameaçava. Portanto, intervenções nessa direção foram recomendadas e 

acompanhadas de empréstimos àqueles países.   

Como consequência, cresce o endividamento externo dos países de capitalismo 

periférico em decorrência de juros ascendentes e da queda do preço de suas principais 

mercadorias. Todavia, a renegociação da dívida e a concessão de novos empréstimos foram 

condicionadas à adoção de ajustes e reformais liberais recomendados pelos organismos 

financeiros internacionais, sobretudo o FMI e o Banco Mundial, tornando-os mais 

dependentes. Vulneráveis, esses governos nacionais se submeteram às recomendações e 

controle dessas instituições, conformando as políticas econômica e social aos ditames a elas 

impostos. 

 

Desde los primeiros años ochenta ha sido de particular importância la actividad del 
FMI y del Banco Mundial como gestores de la crisis de la deuda [...]. La estrategia 
de financiación que se ha seguido [...] se ha caracterizado por laexigencia de planes 
de ajuste que incluyan reformas estructurales em los países deudores dirigidas a favo 
recer la exportación y a abrir sus mercados al exterior y el compromiso para estos 
países de pagar, em lo fundamental, la deuda y sus intereses, em las condiciones del 
mercado. (SOLÉ, 1995, p. 149). 

 
 

Segundo Leher  (1999), não por acaso que a educação passa a ocupar cada vez mais as 

preocupações do Banco Mundial a partir de década de 1970, mas em razão da crise estrutural 

do capitalismo e do crescente sentimento anti-estadunidense nos países periféricos, 

considerando-se que haveria ameaça à estabilidade econômica e política daquele país. Nesse 

quadro de incerteza, a partir dos anos 1990, esse banco redireciona suas prioridades, e a 
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educação adquire centralidade. Contudo, a educação deveria estar alinhada aos interesses do 

capital e tornar-se canal de difusão/inculcação da ideologia neoliberal. 

 Com base nesses pressupostos, era inevitável a implementação de reformas 

educacionais e da educação superior como formadora do chamado capital humano, que, na 

sua vertente instrumental, qualifica para a produtividade necessária à recuperação do capital, 

que seria frontalmente alcançada por essa reforma e, assim, supunha-se, poderia responder às 

expectativas geradas.  

Para alcançar seu intento, o Banco Mundial orienta tais países a otimizarem e 

priorizarem o investimento estatal em educação, mas a intervenção público-estatal deveria 

focalizar a educação básica, principalmente o nível fundamental. Nesse contexto, a educação 

superior pública estatal é secundarizada e reorientada para a adoção de princípios e práticas 

privado-mercantis. Para tanto, o Estado deveria criar mecanismos empresarias para a esfera 

pública, que se expressaram, entre outras formas, no pagamento de taxas e de mensalidades 

dos alunos, na venda de cursos, consultorias e outros serviços educacionais. 

 

Assim, desde os anos 1980 a educação superior perdeu prioridade na política 
educacional do BM, e em vários países do mundo sofreu severos cortes e mudanças 
afinados com as diretrizes propostas por aquele, o qual financiaria um grande 
número de projetos e estudos visando a reduzir os gastos com o ensino superior 
público e otimizar sua “eficiência interna”, isto é, adotar práticas de gestão 
empresarial, ao mesmo tempo abrindo espaço para o crescimento do setor privado. 
(SIQUEIRA, 2004, p. 50-51). 
 
 

Ao traçar as diretrizes para a educação, o Banco Mundial tinha como foco intervir 

diretamente na formulação e implementação de políticas voltadas para o crescimento 

econômico e a redução dos gastos do Estado para a área social. Como consequência, os 

investimentos estatais priorizavam a educação básica em detrimento da educação superior. 

Essa deveria buscar outras formas de financiamento. Sob a observância dessas orientações vai 

se gestando a contrarreforma da educação superior, mediante a ampliação da retração da 

responsabilidade do Estado e a transferência da educação superior para o setor privado-

mercantil. O documento intitulado Higher educacion: the lessons of experience, publicado em 

1994, e sua versão espanhola La enseñanza superior: las lecciones derivadas de la 

experiência, publicada em 1995, é emblemático nesse sentido. 

Entre as lições derivadas da experiência, o Banco Mundial (1995) faz as seguintes 

recomendações para a educação superior: a) o incentivo à diversificação institucional; b) a 

busca de formas alternativas de financiamento; c) a redefinição do papel do governo na 
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condução da política e financiamento; d) a ênfase no controle de objetivos da qualidade e da 

equidade. 

A implementação dessas recomendações expõe os principais objetivos da 

contrarreforma neoliberal para a educação superior, expostos a seguir:  

a) a redução de investimentos públicos na educação superior associado ao ajuste fiscal 

dos Estados tem como escopo o pagamento da dívida contraída com os organismos 

financeiros; 

b)  a ampliação da educação na perspectiva de mercadoria, conforma-se como estratégia 

de expansão do próprio capital;  

c) a educação superior conjugando conhecimentos/pesquisas e formação instrumental 

alimenta os interesses do capital. 

O Brasil foi um dos países periféricos que na década de 1980 resistiu à injunção 

neoliberal veiculada pelas instituições avalistas e credoras antes nomeadas. Do ponto de vista 

econômico, essa década foi considerada, inicialmente pela literatura da CEPAL, como 

perdida. Todavia, e paradoxalmente, do ponto de vista político e social, a sociedade brasileira 

obteve algumas conquistas. Politicamente, destacamos o processo de redemocratização, que 

culminou na realização de eleições diretas em todos os entes federados. Socialmente, 

evidenciamos a inserção de inúmeros direitos sociais na Constituição Federal de 1988 como 

dever do Estado e direito do cidadão, reflexo de intensas mobilizações e pressões de 

diferentes setores da sociedade civil organizada.  

No que tange à educação superior, a Carta Magna de 1988, no artigo 207, assegura 

autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Defende 

entre os princípios a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. No parágrafo 2º, 

inciso II do artigo 212, afirma-se que as atividades universitárias de pesquisa e extensão 

poderão receber apoio do Poder Público, deixa subentendido que o apoio ao ensino está 

assegurado. 

O texto constitucional de 1988, no capítulo IV, artigos 43 a 57, estabelece a 

normatização para a educação superior. Institui suas finalidades (Art. 43), define cursos e 

programas (Art. 44), indica a natureza de instituições que a implementará, ou seja, instituições 

públicas e privadas, com variados graus de abrangência ou especialização (Art. 45), 

regulamenta os processos de autorização e reconhecimento de cursos (Art. 46), estabelece o 

ano letivo regular (Art. 47), orienta a emissão de diplomas (Art. 48), define as regras de 

transferência de alunos (Art. 49), trata da disponibilidade das vagas não preenchidas para 

alunos regulares (Art. 50), normatiza a seleção e admissão dos alunos (Art. 51), traça as 
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características que as instituições devem ter em função do perfil formativo pluridisciplinar 

(Art. 52), estipula o regime jurídico e de carreira docente do pessoal das universidades 

públicas e do compromisso da União em assegurar recursos orçamentários suficientes para a 

manutenção das instituições federais (Art. 55), as instituições públicas de ensino superior 

obedecerão  ao princípio da gestão democrática, assegurada a existência de órgãos colegiados 

deliberativos, de que participarão os segmentos da comunidade institucional, local e regional 

(Art. 56), determina que o professor ficará obrigado ao mínimo de oito horas semanais de aula 

(Art. 57). 

Todavia, o agravamento da crise econômica e as pressões das agências credoras 

impulsionaram, no início da década de 1990, a adesão do Brasil ao “glamour” da 

globalização e das premissas neoliberais, determinando ajuste estrutural, cujas consequências 

podem ser sumariadas na citação a seguir: 

 

O ajuste estrutural que desmonta o precário Estado Social é feito em nome da 
globalização, um processo apresentado como inexorável e irresistível, contra o qual 
nada é possível fazer, a não ser se adaptar, mesmo que às custas de exponencial 
desemprego, privatizações selvagens, crise cambial, aumento da taxa de juros e 
destruição dos direitos do trabalho (LEHER, 1999, p. 6). 
 

 

No lastro dessas determinações, os direitos sociais recém-conquistados na CF/1998 

foram frontalmente atingidos. Em se tratando da educação, constata-se que a LDB/1996 

reafirma as opções políticas do Estado brasileiro do ponto de vista jurídico e ideológico. 

Todavia, segundo Saviani (1998, p. 7), a questão da regulamentação da nova LDB configura 

uma situação no mínimo curiosa. É que ela não tinha sido aprovada e já estava sendo 

regulamentada. 

Assim como a LDB, as legislações específicas da educação superior (Lei 9.131/19958, 

Lei 9.192/19959, regulamentada pelo Decreto 1.916/1996, Decreto 2.306/199710 regulamenta 

a Medida Provisória Nº 1.477/1997, Decreto Nº 2.006/1996) vão esboçando pontos da 

transição para a efetivação legalmente reconhecida da educação superior no mix público-

privado. 

                                                 
8 Lei 9.131/1995 dispõe sobre as atribuições do Conselho Nacional de Educação, sobretudo a investida mirava a 
educação superior. 
9 Lei 9.192/1995 trata da forma de escolha dos dirigentes das instituições de ensino superior [...] os órgãos 
colegiados devem ter o mínimo de setenta por cento de membros do corpo docente no total de sua composição. 
10 Decreto Nº 2.306/1997 regulamenta o Sistema Federal de Ensino no tocante ao valor das mensalidades 
escolares. 
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O Decreto 2.006/1996, posteriormente substituído pelo Decreto Nº 2.306/2007, 

destaca as modalidades de organização das entidades privadas mantenedoras de ensino 

superior (Art. 1º), as condições de funcionamento das entidades sem fins lucrativos (Art. 2º), 

como as instituições comunitárias, confessionais e filantrópicas (Art. 3º), e as entidades com 

fins lucrativos (Art. 4º e 7º), a classificação da organização acadêmica, consolidando a divisão 

entre universidades, centros universitários, faculdades integradas, faculdades, institutos 

superiores (Art. 8º). 

Destarte, na década de 1990 foram elaboradas e aprovadas regulamentações que 

subsidiaram políticas sociais no geral e, entre elas, políticas de educação, planos educacionais 

sintonizados com as recomendações dos organismos internacionais, em especial o Banco 

Mundial e a UNESCO, alcançando a educação superior, cuja intenção implícita era a 

promoção da contrarreforma universitária. Referendam nossa assertiva o aporte jurídico acima 

e o pensamento expresso abaixo: 

 

A história desses organismos, tais como Banco Mundial, UNESCO, Programa de 
Promoção das Reformas na América Latina e Caribe (PREAL), Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), juntos aos países em desenvolvimento, 
tem sido de assessoria na elaboração de políticas públicas, apontando as ações que, 
segundo a ótica das agências financeiras (BM e BID), seriam aquelas que poderiam 
obter um empréstimo para sua implantação. Os governos de países alvos têm aceito 
a ajuda técnica e financeira internacional, elaborando uma política de acordo com os 
padrões determinados e [...] criando o projeto de ensino superior que esteja de 
acordo com os princípios defendidos por essas organizações (MAUÉS, 2003, p. 
111). 

 

Não por acaso o aporte legal acima detalhado altera substancialmente o texto 

constitucional brasileiro para o ensino superior, especialmente quando prescreve a 

diversificação institucional, enaltece as instituições privadas, manifestando clara obediência 

aos ditames do capital sob a égide neoliberal, comandado pelos gestores da economia 

mundial, isto é, os organismos internacionais. Revela, outrossim, a adesão explícita à 

privatização da educação superior, pela adesão das instituições educacionais com fins 

lucrativos, de outro, a aceitação de que pode haver boa formação acadêmica sem a produção 

de conhecimentos, sem pesquisa na área de ensino, como adverte Saviani (2003, p. 14-15). 

Nesse contexto, o conhecimento desponta como fator de produção importante, e a 

teoria do chamado capital humano adquire ampla capilaridade e difusão. Para Schultz (1973, 

p. 79), precursor da ideia de capital humano, a educação [...] é predominantemente uma 

atividade de investimento realizado para o fim de aquisição de capacidades que oferece 
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satisfações futuras ou que incrementa rendimentos futuros da pessoa como agente produtivo. 

Extrai-se dessa ideia que a educação é um investimento, uma modalidade de capital. 

O chamado capital humano manifesto na qualificação individual se inscreve como 

fonte de ganho de produtividade, como critério de distinção entre países para a obtenção ou 

não do crescimento econômico. Defensores dessa teoria advogam que quanto mais os países 

investem em educação, maior será a probabilidade de galgarem crescimento econômico; o 

inverso também é verdadeiro. Igualmente tributam ao indivíduo a responsabilização pelo 

sucesso pessoal, esse é proporcional ao grau da qualificação. 

Dessa perspectiva, a educação é considerada apenas na sua dimensão instrumental, 

voltada para atender aos interesses do capital, e, como tal, os investimentos nesse setor devem 

observar a lógica do capital, as premissas neoliberais. Assim, a educação e, em particular, a 

qualificação profissional passaram a integrar os assuntos de managers. 

Seguindo esse raciocínio, concordamos com Carnoy (1990, p.72-3) quando assevera 

que a educação sob o ponto de vista econômico-reprodutivo contribuirá para desenvolver um 

exército industrial de reserva qualificado e para o aumento da produtividade, tanto 

diretamente como através da produção de quadros tecnocráticos capazes e desejosos de 

controlar outras frações da força de trabalho. 

Na condição de porta-voz dos interesses do capital, o Banco Mundial opera em 

diferentes frentes, mas todas convergindo para a reprodução e valorização do capital. Desse 

modo, ao lado dos empréstimos, das injunções nas políticas econômicas e sociais, com 

destaque para a contrarreforma da educação, impôs a contrarreforma do Estado nos países 

dependentes, sobretudo na América Latina e Caribe. Ou, parafraseando Pereira (2010, p. 260), 

o Banco Mundial age, desde suas origens, ainda que de diferentes formas, como um ator 

político, intelectual e financeiro, e o faz devido à sua condição singular de emprestador, 

formulador de políticas, ator social e veiculador de ideias. 

Segundo Pereira (op. cit), em meados da década de 1990, na ótica dos “guardiões” do 

capital, os ajustes estruturais para os países periféricos não corresponderam às expectativas, 

por isso havia necessidade de ingressar em um novo estágio. Isto porque a tão propalada 

retomada do crescimento econômico ficou no plano da retórica, os níveis de pauperização, 

desemprego, subemprego e concentração de renda e riqueza cresceram.  

Diante desse cenário, no Relatório sobre Desenvolvimento Mundial (RDM) 1991, o 

Banco Mundial recomenda o redirecionamento do Estado, definindo as funções que deveriam 

ser cumpridas, como: garantir a estabilidade macroeconômica e a competitividade capitalista, 

manter a ordem pública, investir em capital humano (educação primária e saúde básica), 
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fornecer infraestrutura produtiva, proteger o meio ambiente, controlar a natalidade e gerir a 

previdência social. 

Com isso o Banco Mundial desenhou os contornos gerais da chamada reforma do 

Estado para a América Latina e o Caribe alicerçado nas prescrições neoliberais, explicitadas a 

seguir: “racionalização” da burocracia estatal; ajuste fiscal e redirecionamento do gasto 

público; “aperfeiçoamento” da estrutura administrativa e legal necessária à privatização das 

empresas do setor produtivo estatal; transferência de serviços públicos para organizações não-

governamentais (ONGs); reforma do poder judiciário; legislação favorável à circulação de 

capital financeiro; garantia dos direitos de propriedade. A contrarreforma do Estado pode ser 

compilada em dois vetores: intervencionismo e Estado mínimo. 

Nesses moldes, Pereira (2010) apoiado em Vilas (1997) declara que o Estado: 

 

num período histórico de virada do capitalismo em favor da fração financeira do 
capital e da ofensiva contra a classe trabalhadora, [...] o Estado deixa de funcionar 
como Estado formalmente de todos (o Estado em sua função política de condução) 
para atuar como o Estado de alguns mais que de outros (o Estado com predomínio 
de sua função política de dominação). Vale recordar, porém, que esse tipo de 
configuração nada tem de novidade. Como disse Adam Smith (2003: 906) em 1776, 
ainda nos albores do capitalismo: “instituído em princípio para a segurança da 
propriedade, o governo civil [i.e., o Estado] é, na realidade, instituído para a defesa 
dos ricos contra os pobres, ou dos que detêm alguma propriedade contra os que não 
têm propriedade alguma” (PEREIRA, 2010, p. 272). 

 

O Brasil, em decorrência de sua dependência financeira junto às instituições 

financeiras internacionais, notadamente FMI e BM, lê na cartilha e faz o dever de casa 

prescrito por essas organizações. Nessa trajetória, elabora e aprova o Plano Diretor da 

Reforma do Aparelho do Estado em 1995.  

Na apresentação desse documento a justificativa anunciada pelo então presidente da 

República Fernando Henrique Cardoso é de que o Estado brasileiro entrou em crise porque se 

desviou de suas funções básicas para ampliar sua presença no setor produtivo, com isso 

contribuiu para a deterioração dos serviços públicos, o agravamento da crise fiscal e da 

inflação. O enfrentamento da crise estatal exige reforma da administração pública. Em suas 

palavras, 

 

É preciso, agora, dar um salto adiante, no sentido de uma administração pública que 
chamaria de “gerencial”, baseada em conceitos atuais de administração e eficiência, 
voltada para o controle dos resultados e descentralizada para poder chegar ao 
cidadão, que, [...] se torna “cliente privilegiado” dos serviços prestados pelo Estado 
(BRASIL, 1995, p. 11). 
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 A reforma do Estado fundamenta-se no modelo gerencialista e no discurso da 

eficiência, controle de resultados, descentralização, privatizações. Nele, o cidadão 

metamorfoseia-se em cliente, isto, é consumidor de serviços, esses podem ser adquiridos não 

apenas como exclusividade do Estado, mas no setor público não estatal, na lógica competitiva 

do mercado. Contudo, tais serviços devem ser subsidiados pelo Estado, a exemplo dos 

serviços de educação, saúde, cultura e pesquisa científica.  

Na redefinição do papel do Estado explicitado no Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado (1995), as atividades desse aparelho foram distribuídas em quatro setores, 

cada um com atribuições bem demarcadas. São eles: Núcleo Estratégico; Atividades 

Exclusivas, Serviços Não Exclusivos (onde se localizam os serviços de educação e saúde em 

que o Estado atua em parceria com organizações públicas não estatais) e Produção de Bens e 

Serviços para o Mercado.  

Nesses termos, a reforma do Estado brasileiro evidencia o deslocamento parcial dos 

direitos sociais para o setor de serviços não exclusivos do Estado, alocados, disponíveis e 

regidos em simbiose com a lógica do mercado, numa clara retração de gastos públicos com as 

políticas sociais público-estatal e os serviços sociais. Evidencia-se, assim, um Estado mínimo 

para o social e máximo para o capital revelando o ideário liberal que informou e impulsionou 

a dita reforma do Estado brasileiro.  

Desvela-se, assim, a transfiguração de direitos sociais em mercadorias, o sucateamento 

dos serviços públicos, o enfraquecimento do Estado para a área social, a deterioração da 

responsabilidade estatal. Tais mudanças expressam o caráter regressivo da reforma, que, nessa 

direção, configura-se como contrarreforma.   

Os rebatimentos da contrarreforma do Estado repercutem também na educação. Em se 

tratando da educação superior, além das investidas dos organismos multilaterais anteriormente 

citados, enfatizamos, a título de ilustração, a Conferência Mundial sobre Educação Superior 

para o século XXI realizada em Paris em 1998, convocada pela UNESCO. Chamamos 

atenção para o teor dos seguintes artigos e respectivas alíneas apresentados no preâmbulo 

da Declaração oriunda dessa conferência:  

i) Igualdade de acesso. Reitera com base no  

a) Artigo 26, §1: da Declaração Universal de Direitos Humanos, que a admissão à educação 

superior deve ser baseada no mérito, capacidade, esforços, perseverança e determinação 

mostradas por aqueles que buscam o acesso à educação [...] não será possível admitir qualquer 

discriminação com base em raça, sexo, idioma, religião ou em considerações econômicas, 

culturais e sociais, e tampouco em incapacidades físicas.  
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d) Deve-se facilitar o acesso dos membros de alguns grupos específicos, como os povos 

indígenas, [...] pessoas portadoras de deficiências, pois estes grupos podem possuir 

experiências e talentos, [...] que são de grande valor para o desenvolvimento das sociedades e 

nações. Uma assistência material especial e soluções educacionais podem contribuir para 

superar os obstáculos com os quais estes grupos se defrontam, tanto para o acesso como para 

a continuidade dos estudos na educação superior (Art. 3º). 

ii) Diversificação como forma de ampliar a igualdade de oportunidades   

a) diversificação de modelos [...] métodos e critérios de recrutamento;  

b) [...] caracterizam-se por novos tipos de instituições de ensino terciário: públicas, privadas e 

instituições sem fins lucrativos (Artigo 8º). 

iii) O financiamento da educação superior como serviço público  

a) [...] requer recursos públicos e privados. O Estado mantém seu papel essencial neste 

financiamento (Artigo 14). 

Em se tratando da educação especial numa perspectiva inclusiva, destaca-se em 

âmbito mundial a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizada em 1990, e a 

Declaração de Salamanca, particularmente a linha de ação sobre necessidades educativas 

especiais, em 1994, das quais o Brasil é signatário.  

Observando de onde emanam as proposições dessas iniciativas, exatamente da 

Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL) e da Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) fica patente à relação simbiótica 

entre essas entidades e o Banco Mundial (BM) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID), donde se pode derivar que o conjunto dessas iniciativas anunciam ações que 

convergem, no fundamental, para a defesa sorrateira de interesses do capital, a despeito de se 

travestirem de direitos humanos, direitos sociais. Nesse sentido, a citação de Moreira (2001, 

p.11) é bastante pertinente, ei-la: Uma das características dos governos neoliberais 

contemporâneos é o apropriar-se com eficiência de ideias defendidas por setores 

progressistas, em recontextuá-las, em distorcê-las e em fazê-las funcionar a favor de outros 

interesses. 

Confrontando os conteúdos destacados nas conferências e declarações mundiais 

anteriormente explicitados, assim como nos relatórios do Banco Mundial, não é difícil 

constatar sintonia das políticas brasileiras com as determinações desses órgãos multilaterais. 

Referenciam nossa assertiva o Plano Nacional de Educação de 2001, o Plano de 

Desenvolvimento da Educação de 2007, o Plano Nacional de Educação 2014/2024. 
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No tocante à educação superior, ao fixar para as universidades federais a meta da 

duplicação de vagas até 2017, o PDE (2007) fica aquém do PNE (2001), o qual propôs como 

meta 1 atingir até 2010 um número total de vagas capaz de absorver 30% da faixa etária de 18 

a 24 anos, o que significa a triplicação da totalidade das vagas em 2001. A meta 10 do PNE 

foi, de algum modo, contemplada pela diversificação do sistema superior de ensino, 

favorecendo e valorizando estabelecimentos não universitários, principalmente em 

instituições privadas. 

O PDE/2007 está estruturado em quatro eixos. Um deles trata da educação superior, 

balizada em cinco princípios, dentre os quais destacamos os seguintes: 

 

1. Expansão da oferta de vagas, dado ser inaceitável que somente 11% de jovens, 
entre 18 e 24 anos, tenham acesso a esse nível educacional;  
3. Promoção de inclusão social pela educação, minorando nosso histórico de 
desperdício de talentos, considerando que dispomos comprovadamente de 
significativo contingente de jovens competentes e criativos que têm sido 
sistematicamente excluídos por um filtro de natureza econômica (BRASIL, 2007). 

 
 

A expansão da oferta de matrículas na educação superior pública será materializada 

por meio da ampliação do acesso e permanência na instituição educacional, reafirmando as 

metas 12 e 20 do PNE/2001, quais sejam: Meta 12 - Elevar, de forma qualificada, a taxa bruta 

de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 

24 anos; e Meta 20 - Ampliar progressivamente o investimento público em educação até 

atingir, no mínimo, o patamar de 7% do PIB do país (PNE, 2007, alínea b). 

Não por acaso que se compararmos os dados de matrícula na educação superior no 

Brasil nas duas últimas décadas do século passado e os treze (13) primeiros anos desse século, 

observamos que no período de 1980 a 2000 praticamente não houve alteração do número de 

matrícula. Diferente são os treze anos iniciais do século em curso, em que se constata um 

crescimento exponencial de matrículas na educação superior no Brasil. Contudo, esse 

crescimento se acentua em instituições superiores privados, com 74 % no total de matrículas 

na graduação, o que corresponde a 5.867.011 alunos, contra 26 % na rede pública, isto é, 

1.961.002 alunos. Esses números revelam inequivocamente a mercantilização da educação 

superior tão cara aos interesses do capital e de seus porta-vozes. O gráfico abaixo confirma 

nossa interpretação.  
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GRÁFICO 09: Evolução das Matrículas de Educação Superior de Graduação, 
por Categoria Administrativa. Brasil – 1980 - 2013 

     
          Fonte: BRASIL. Ministério da Educação. INEP.  Resumo Técnico Censo da Educação Superior de  
          2009,  Brasília, 2010. 
 

Observa-se, no Censo da Educação Superior de 2014, que do número de matrículas na 

rede pública distribuída por unidade da federação, apenas os estados de Roraima, Tocantins, 

Pará (Região Norte) e Paraíba (Região Nordeste) têm o número de matrículas superior à rede 

privada, considerando-se a média brasileira de 2,5 estudantes na rede privada para cada 

estudante na rede pública. Os demais estados da federação, com exceção de Rondônia, têm 

mais alunos na rede privada do que na rede pública. Ilustram esses dados o gráfico a seguir.  
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GRÁFICO 10:  Razão da Matrícula por rede (Privada/Pública) nos cursos de 
graduação presenciais, por Unidade da Federação – Brasil - 2014 

      Fonte: Censo da Educação Superior 2014 - Notas Estatísticas, INEP. 
 

Buscando viabilizar o acesso à educação superior, principalmente nas instituições 

privadas, o Plano de Desenvolvimento da Educação/2007 estabelece entre as ações a criação 

de diversos programas em distintas áreas, a exemplo do Programa Universidade para Todos 

(PROUNI) e do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). Esses dois programas são 

voltados para a questão do financiamento educativo e do parcelamento de débitos fiscais e 

previdenciários às instituições que aderirem ao PROUNI. Nas IFES merece realce o Programa 

de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) que 

visa ampliar o acesso e a permanência na educação superior, na graduação, a mobilidade 

estudantil e a ampliação de políticas de inclusão e de assistência estudantil, entre elas 

destacamos o “Programa Incluir: Acessibilidade na Educação Superior”, que visa ampliar o 

acesso de pessoas com deficiências a todos os espaços e atividades das instituições federais de 

ensino superior, o Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), e o Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior (SINAES). 

A expansão da educação superior brasileira se traduz ainda no número de instituições, 

consoante a tão propalada diversificação recomendada em todos os documentos dantes 

citados. Além das instituições privadas, mencionaremos as instituições públicas por 

organização acadêmica. Desse modo, verificamos que predominam as Faculdades com 83,9% 

do total das Instituições de Ensino Superior (IES), contudo, nelas, apenas 28,6% dos alunos 

estão matriculados. Na sequência aparecem as Universidades com um percentual de 8,2% do 
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total das IES, mas com 53,2% das matrículas de graduação. Os Centros Universitários 

ocupam o terceiro lugar com 6,2% das IES e 16,5% de matrículas de graduação e, por fim, os 

Institutos Federais e os CEFETS com 1,7% de instituições e 1,7% de matrículas. Ilustram 

essas informações a tabela a seguir. 

 

TABELA 01: Número de Instituições de Educação Superior e Número de Matrículas em 
Curso de Graduação, por Organização Acadêmica 

 
   Fonte: Fonte: Censo da Educação Superior 2014 - Notas Estatísticas, INEP. 

 

 No geral, podemos inferir que atualmente a educação superior no Brasil reúne um 

conjunto de medidas que traduzem expansão notadamente para o setor privado, 

diversificação, educação à distância, ampliação de cursos tecnológicos e técnicos, iniciativas 

que traduzem Estado mínimo sob a batuta do ideário neoliberal. É nesse contexto de 

contrarreforma que foi criado o Programa Incluir: acessibilidade na educação superior. 

 Programa esse que se propõe a eliminar barreiras pedagógicas, arquitetônicas e na 

comunicação e informação para promover o acesso, a participação, a aprendizagem, numa 

frase, a inclusão de acadêmicos com deficiência na educação superior. Além das barreiras 

citadas, nós cunhamos a barreira burocrática que se manifesta no processo educativo, com 

rebatimentos negativos para o processo de inclusão educacional do público-alvo da educação 

especial, nesse nível educacional. No próximo subitem, refletiremos sucintamente sobre o 

arcabouço teórico que fundamenta a temática burocracia e posteriormente estabelecemos uma 

conexão com a educação. 
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3.4 EDUCAÇÃO E BUROCRACIA: rebatimentos na educação numa perspectiva       

inclusiva. 

 

 Esse subitem tem como propósito refletir acerca da relação entre educação e 

burocracia. Parte-se do entendimento de que a burocracia perpassa as distintas formações 

sociais, se reedita em consonância com o sistema social hegemônico, permanece incrustada 

em diversos sistemas sociais, entre eles, o educacional. 

 Essa capacidade da burocracia de se redesenhar e de se readaptar tem instigado 

formulações teóricas com diferentes abordagens, em diversas áreas de conhecimento 

(Sociologia, Ciência Política, Direito, Administração, Economia) e com entendimentos 

variados. Nesse sentido, referenciamos alguns autores brasileiros que contemplam esses 

pontos: organização, (CAMPOS, 1978; BRESSER-PEREIRA, 1980), sistema social racional, 

(BRESSER-PEREIRA e MOTA, 2004) e estrutura social (MOTA, 1981). 

 Intencionando responder a proposta anunciada acima, introduzimos o estudo 

abordando a emergência das burocracias. Na sequência expomos os principais elementos 

teóricos da burocracia nas abordagens weberiana, marxista e administrativo-organizacionais, 

situando, ainda que brevemente, o contexto brasileiro. Posteriormente, fazemos um recorte na 

área de educação, buscando estabelecer o diálogo entre educação e burocracia, inserindo 

nessa interlocução o objeto de estudo desse trabalho, na tentativa de desvelar os rebatimentos 

que ela provoca, supondo, de antemão, que eles não são inócuos, mas tendem a se constituir 

como uma das barreiras que se interpõe à educação de orientação inclusiva. 

 

3.4.1 Emergência das Burocracias 

 

Bresser-Pereira e Motta (2004) abordam a emergência das organizações burocráticas 

situando-as na Antiguidade, enfatizam como exemplos dessa época o Império Novo Egípcio, 

Império Romano, Estado Bizantino, Império Chinês, Igreja Católica. Todos esses sistemas 

sociais foram influenciados e mediados por relações sociais calcadas na tradição, no 

patrimônio e no carisma.   

 Não obstante, Weber (1999) situa seu estudo sobre as organizações burocráticas na 

passagem da Idade Média para a Idade Moderna, orientando-se pelo recurso metodológico 

tipo ideal para analisar abstratamente o fenômeno da burocracia. Sua compreensão sobre esse 

fenômeno vincula-se inicialmente ao estudo do modo de produção asiático e se estende às 
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mudanças impulsionadas pelo capitalismo, que superam o antigo modo de produção baseado 

na agricultura e artesanato tipicamente familiar.   

Simultaneamente, ocorreu a formação dos Estados nacionais em substituição à antiga 

organização política baseada na tribo, clã e feudo. Entretanto, o novo sistema político 

conservou, até certo momento, o caráter eminentemente tradicional que o precedeu. Todavia, 

com o advento da industrialização, a ascensão da burguesia e a adesão dos Estados nacionais 

ao liberalismo burguês desencadearam uma crescente burocratização e racionalização nas 

organizações. 

 Desse percurso histórico acerca da emergência e desenvolvimento das burocracias, é 

possível entender que elas, embora sejam um fenômeno antigo, somente a partir da 

modernidade e sob a irrupção do capitalismo e dos Estados nacionais tendem a se tornar um 

sistema social importante. E, como tal, suscitam a sistematização de conhecimentos mais 

ampliados e sintonizados com as mudanças que as suscitaram e as expandiram.   

 Todavia, a nosso juízo é lícito esclarecer que, mesmo diante da proliferação de novas 

sistematizações teóricas, acompanhadas por diferentes enfoques analíticos, a burocracia 

adquiriu dois sentidos: o científico e o popular. Eles se contrapõem. 

 Na acepção popular, burocracia significa papelada, excesso de tramitações, apego 

excessivo a normas e regulamentos, desperdício de recursos, lentidão nas decisões, entrave 

nos serviços públicos. Para Merton, interpretado por Faria e Meneghetti (2011), essas 

características equivalem às disfunções da burocracia. 

Do ponto de vista científico, a burocracia não é unívoca, conforme sinalizado no início 

deste subitem, mas a sua constituição e desenvolvimento ensejaram a incorporação de novas 

formulações teóricas, com distintas abordagens. Todavia, esse estudo se fundamenta nas 

abordagens weberiana, marxista e administrativo-organizacional. 

 

3.4.2 A Burocracia nas abordagens Weberiana, Marxista e Administrativo-

Organizacional 

 

3.4.2.1 Na Abordagem Weberiana 

 

Max Weber (1999) foi o pioneiro nos estudou sobre as organizações burocráticas. Em 

sua teoria acerca da burocracia, ele a concebe como um tipo de dominação ou poder. Com 

base nesse entendimento, ele equipara a burocracia aos poderes patrimonial, patriarcal e 

carismático. Estabelece uma correspondência entre cada tipo de dominação com um ou mais 
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sistemas sociais. Tal correlação evidencia o entendimento de que os fenômenos não devem 

ser analisados isoladamente, mas articulados e contextualizados, senão perdem sentido.  

 Weber (2004, p.139) entende por dominação a probabilidade de encontrar obediência 

dentro de um grupo determinado para mandatos específicos. Depreende-se dessa definição 

que a obediência é condição sine qua non para a legitimação da dominação, apesar da vontade 

de obedecer estar atrelada a distintas motivações. Com efeito, a dominação se legitima por 

meio da obediência ao mando. Ou, parafraseando Bresser-Pereira e Mota (2004, p. 12), a 

legitimidade da dominação é o fato que a torna efetiva, é o motivo que explica porque 

determinado número de pessoas obedece às ordens de alguém, conferindo-lhe poder. 

A dominação expressa as relações de autoridade construídas socialmente em razão do 

confronto de interesses presentes nas relações sociais, legitimada pela obediência aos 

poderosos. Nas organizações, sejam elas empresariais ou estatais, a dominação se manifesta 

por meio do complexo emaranhado que atravessa a hierarquia do corpo de funcionários. 

A tipologia de dominação elaborada por Weber se constitui da dominação carismática, 

tradicional e racional-legal. Cada tipo de dominação manifesta características particulares. 

A dominação carismática caracteriza-se por qualidades extraordinárias, heroísmo, 

magia, misticismo, que são, ao mesmo tempo, fonte de sua legitimidade. Seus limites 

vinculam-se à personalidade do líder. Nesses termos, este tipo de dominação pauta-se pela 

irracionalidade, instabilidade, arbitrariedade, personalismo. A autoridade carismática é 

justificada pelas qualidades personificadas do líder ou chefe. Portanto, esse tipo de poder não 

é inerente à burocracia, mas dela poderão emergir pessoas com esses atributos. 

A dominação tradicional baseia-se em usos e costumes perpetuados e transformados 

em regra de conduta, de onde advém também sua legitimidade. As relações sociais se 

estabelecem entre quem exerce o poder e os que a ele obedecem e são pautadas na 

arbitrariedade. Constituem esse tipo de dominação o patriarcalismo e o patrimonialismo. O 

patriarcado, nesse sentido, diz respeito à dependência direta do dominado ao patriarca. No 

caso do patrimonialismo, embora não destituído dessa relação de dependência, os servidores 

públicos são investidos nos cargos ligados à burocracia valendo-se de honrarias, privilégios, 

favoritismos, cuja correspondência a esses tributos tende a se manifestar pela indistinção entre 

a esfera pública e a esfera privada. 

 O modelo de dominação racional-legal centra-se no caráter prescritivo e normativo das 

leis, de onde emana a aceitação da autoridade e a sua legitimidade. A autoridade justifica-se 

com base na lei, na técnica, na meritocracia.  
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 Nas sociedades modernas predomina o tipo de burocracia racional-legal. Para Weber 

(1999), esse modelo de burocracia é o mais eficiente e racional instrumento de dominação. 

Abarca as esferas pública e privada e todas atividades como a industrial, política, sindical, 

religiosa, estatal.  Em suas palavras: 

 

A burocracia é a forma mais racional do exercício de dominação, porque nela se 
alcança tecnicamente o máximo de rendimento em virtude de precisão, 
continuidade, disciplina, rigor e confiabilidade, intensidade e extensibilidade dos 
serviços, e aplicabilidade formalmente universal a todas as espécies de tarefas 
(WEBER, 1999, p.145). 
 
 

 As organizações burocráticas, imbuídas dos pressupostos explicitados na citação 

anterior, encontram respaldo nas normas e regulamentos previamente elaborados, fixados e 

difundidos no interior das organizações. Nelas, a divisão sociotécnica do trabalho é 

rigorosamente estabelecida, com atribuições claramente definidas em consonância com cada 

cargo e função. Desse modo, as relações sociais nas organizações pautam-se pela 

impessoalidade e pelo formalismo advindos das leis, das normas. Formalismo que se irradia 

também nas comunicações, uma vez que as ações e os procedimentos são feitos por escrito e 

repetidamente, configurando-se, destarte, em rotinas formalizadas. Disso decorre completa 

previsibilidade nas rotinas e comportamento dos funcionários. Mas, às vezes, os 

comportamentos fogem às regras. 

 Ainda de acordo com Weber (1999), a burocracia prima também pelo 

profissionalismo, pela meritocracia e tecnicismo em todos os momentos da carreira funcional, 

seja na admissão, transferência e promoção desses. A importância atribuída à qualificação 

profissional, a especialização, resulta, em tese, na valorização profissional, potencializa os 

segredos e conhecimentos, facilitados pela estrutura organizacional disposta em sessões.  

Essas características repousam e são viabilizadas pela hierarquia instaurada e 

legitimada pela lei. Ao demandante da autoridade, confere-se poder. Poder exercitado por 

relações de dominação em geral, mas não exclusivamente, mediadas por recompensas e 

incentivos (estabilidade, salário, ascensão profissional, gratificação, aposentadoria), mas 

também por meio de coerção (BRESSER-PEREIRA; MOTA, 2004). 

Para Weber (op. cit), a burocracia visa uma racionalidade, isto é, uma adequação dos 

meios aos fins, ou a eficiência da organização. Em síntese, a burocracia é uma organização 

racional, instrumental, caracterizada pelo formalismo, impessoalidade, profissionalismo, uma 

estratégia de poder. Seguindo o raciocínio de Weber, Bresser-Pereira e Mota (2004) 



136 
 

argumentam que a burocracia é um sistema de dominação, poder autoritário e hierarquizado 

fundado na racionalidade. 

 

3.4.2.2 Na Abordagem Marxista 

 

 As obras de Marx não deixam dúvidas quanto à sua valiosa contribuição para as 

diversas áreas do conhecimento e sobre diferentes temáticas. Entretanto, o tema burocracia 

não é tratado de forma nuclear em nenhuma delas, apenas toca tangencialmente em duas 

obras: A Crítica da Filosofia do Direito de Hegel e em 18 Brumário de Luís Bonaparte. 

 Em A Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, Marx faz referência à burocracia como 

uma corporação voltada para a satisfação de interesses particulares de uma classe, atendendo 

concomitantemente aos seus próprios interesses, que são, em geral, incompatíveis com os 

interesses gerais. Assim, deixa explícito que há uma indistinção entre os interesses da 

corporação e os interesses da burocracia. Para ele, a corporação é a burocracia; a burocracia 

é a corporação do Estado (MARX, 2010, p. 64). 

 Para Marx, à medida que a burocracia incorpora os interesses particulares das 

corporações, o interesse geral do Estado é reduzido aos seus próprios interesses, ela deve 

proteger a universalidade imaginária do interesse particular, o espírito corporativo, a fim de 

proteger a particularidade imaginária do interesse universal, seu próprio espírito. O Estado 

deve ser corporação tanto quanto a corporação quer ser estado (ibidem, p.65). 

 No livro intitulado 18 Brumário de Luís Napoleão, Marx expressa seu pensamento a 

respeito da burocracia de maneira radical quando a considera uma engenhosa máquina do 

Estado, abrangendo amplas camadas de um exército de funcionários [...] esse tremendo 

corpo de parasitas (MARX, 1988, p.170).  

Mesmo em uma conjuntura marcada por uma profunda crise política, recheada de 

manobras, abomináveis intrigas, falsidades, tramas, traições, conflitos, subtrações que 

culminam num golpe de Estado, conforme analisa criticamente Marx em 18 Brumário, a luta 

que se trava em torno do poder político diz respeito a interesses difusos e contraditórios entre 

classes sociais antagônicas, sobretudo entre frações das classes dominantes em defesa dos 

seus interesses econômicos, cujo lócus por excelência é o Estado.  

Interesses defendidos das mais distintas maneiras e por diversos mecanismos sob a 

mediação do Estado, mas que convergem para um único fim: tutelar os interesses materiais da 

burguesia.  Nesse movimento, a burocracia parece favorecer direta e indiretamente tais 

interesses, conforme assinala Marx (1988, p. 77): 
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[...] Mas é precisamente com a manutenção dessa dispendiosa máquina estatal em 
suas numerosas ramificações que os interesses materiais da burguesia estão 
entrelaçados da maneira mais íntima. Aqui encontra postos para sua população 
excedente e compensa sob forma de vencimentos o que não pode embolsar sob a 
forma de lucros, juros e rendas honorários.  
 
 

Para o marxista Nicos Poulantzas, em seu livro O Estado, O Poder, O Socialismo, a 

burocracia se configura como sujeito criador do burocratismo, das normas de funcionamento 

burocrático e do poder institucionalizado – e, assim, como o fundamento das formas 

institucionais (1985, p. 215). Constitui, para ele, uma categoria social específica e não classe 

social. 

 

3.4.2.3 Na Abordagem Administrativo-Organizacional  

  

 Segundo Bresser-Pereira e Mota (2004), as organizações constituem indiscutivelmente 

o tipo de sistema social predominante na sociedade industrial moderna. Quando bem 

administradas elas possibilitam tripla contribuição. Primeira, exercem influência na formação 

da personalidade humana, no condicionamento do comportamento do trabalhador, ao ponto 

desses reproduzirem os valores e crenças das organizações. Segundo, contribuem para o 

desenvolvimento dos países. Terceiro, são condição para o desenvolvimento econômico, 

político e social. Essa abrangência de contribuições atribuídas às organizações despertou 

interesse de estudiosos em diferentes áreas das ciências sociais.  

Na abordagem administrativo-organizacional, a burocracia adquire uma conotação 

essencialmente técnica. Utilizada como recurso burocrático, a técnica tende a potencializar a 

eficiência nas organizações, pois possibilita  

 

A precisão, a rapidez, a univocidade, o caráter oficial, a continuidade, a discrição, a 
uniformidade, a rigorosa subordinação, a redução de fricções e de custos materiais e 
pessoais são infinitamente maiores em uma administração severamente burocrática 
(WEBER, 2004, p.212). 

 

Se é verdade o amplo espectro de efeitos positivos atribuídos a técnica, não é menos 

verdadeiro, e radicalmente antagônico, o que ela produz no trabalhador para alcançar a 

eficiência nas organizações, pois age como mecanismos de controle da ação do trabalhador, 

além de estimular a promoção da sua desumanização no contexto sócio ocupacional. Sob a 

observância do princípio da administração sine ira ac studio, sem ódio ou paixão, a 

burocracia é mais plenamente desenvolvida quanto mais se desumaniza, quando mais 
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[...]elimina todos os elementos pessoais, emocionais e irracionais, que escapam ao cálculo 

(WEBER, 2004, p.104-105).  

A vertente administrativo-organizativa, embora exalte a superioridade técnica, tendo 

em vista a eficiência organizacional, da qual derivam impactos nefastos para o trabalhador, 

não se fechou no sectarismo de suas concepções, mas se ampliou incorporando outras áreas 

do conhecimento, a exemplo da Sociologia e da Psicologia, que se preocupam mais 

diretamente com a dimensão humana, extrapolam a visão do homo faber, apêndice 

disciplinado e controlado pela organização para gerar lucro. 

Prestes Motta (2001), ao tratar da teoria administrativo-organizacional, afirma que ela 

deve ser analisada como ideologia do poder, pois oculta o próprio poder e as contradições que 

lhes são inerentes, bem como a forma como a tecnoburocracia vê a organização, base última 

de seu poder. 

 Pelo exposto, pode-se pensar que essa vertente, ao lado das outras duas anteriormente 

explicitadas, cada uma com sua particularidade, trazem contribuições para a compreensão da 

racionalidade científica do trabalho, que se desenvolve tanto nas indústrias, quanto nas 

instituições públicas, caracterizada pelo formalismo, impessoalidade e profissionalismo, 

configurando, destarte, a burocracia.  

Burocracia que se exprime com nuances distintas, às vezes de forma velada, outras 

vezes de maneira explícita, mas, sumariando os conceitos das obras analisadas, apresentando-

se como organização, racionalidade, eficiência, poder, controle.  

 

3.4.3. Burocracia no Brasil: breves considerações 

 

 Em qualquer sociedade contemporânea, seja capitalista ou socialista, desenvolvida ou 

subdesenvolvida, a organização burocrática compõe o sistema social importante. Todavia, 

existem elementos que a particulariza nas sociedades onde se efetiva. No rastro desse 

raciocínio, situamos a discussão da burocracia no Brasil. Nessas plagas, em decorrência de 

nossa formação econômica, social e política, alguns traços da burocracia carregam 

historicamente as marcas da dominação patrimonialista e patriarcal.  

Isto porque, na sociedade brasileira, nos três primeiros séculos, predominou uma 

economia baseada no latifúndio, monocultura agroexportadora, movida basicamente por força 

de trabalho escravo, marcada por forte dependência da economia externa. Em nível político, a 

colônia manteve-se dependente da Coroa portuguesa, cuja independência se faz pelo alto ou 
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por meio de um arranjo político, na expressão de Caio Prado Jr (1971), pois destituída da 

participação popular e pela transferência do poder político de pai para filho. 

Nesse cenário, as relações sociais se pautaram, também, pela dominação patriarcal 

originária no clã familiar, nas relações de dominação entre casa grande e senzala e em 

relações patrimonialistas.  

Posteriormente, com a criação do Estado brasileiro, a burocracia foi se constituindo 

predominantemente com características patrimonialistas, espraiando-se nas instituições 

públicas como um dos modus operandi de defesa dos interesses dos que dominam. Instala-se, 

desse modo, no aparelho do Estado, na gestão do funcionalismo público, a cultura do 

fisiologismo que gera vínculo moral de lealdade entre o funcionário e o político. Ou, nas 

palavras de Faoro (2000, p. 25), [...] o sistema patrimonial prende os servidores numa rede 

patriarcal, na qual eles representam a extensão da casa do soberano. 

 Segundo Santos (2006), é no primeiro governo Vargas que se desenha a estruturação 

da burocracia civil e militar com vistas à centralização do poder no governo central e, em tese, 

para se contrapor ao modelo patrimonialista vigente. Nesse período, o discurso da 

racionalidade técnica ganha visibilidade. De acordo com Prestes Mota (1999, p.10), 

 

[...] a burocracia estatal, apelando para o autoritarismo, a centralização e o 
corporativismo, buscava formas de autonomizar-se das pressões dos grupos 
tradicionais, no esforço para a construção da unidade nacional, ou seja, para garantir 
o desenvolvimento nacional em novas bases, industrializadas. 

 

Todavia, as práticas nepóticas e patrimonialistas movidas para a apropriação da coisa 

pública em favor dos interesses privados resistem, estão presentes nos tempos hodiernos, 

coexistem com o modelo da racionalidade técnica e, mais recentemente, com o paradigma 

gerencial de administração pública. O modelo gerencial do Estado brasileiro se pauta 

oficialmente nos princípios da legalidade, impessoalidade, eficiência, moralidade e 

publicidade, em regras formais e universais (BRASIL, Constituição Federal, 1988, Art. 37). 

Nesse novo desenho de gestão gerencialista, em substituição à gestão burocrática, a 

organização burocrática estatal defende para o funcionalismo público federal uma carreira 

orientada por mérito, estabilidade, recompensas (salário, incentivos), desde a seleção, a 

promoção e a avaliação até o controle dos atos e omissões dos servidores públicos (Lei 8.112 

de 1990).  

Essa nova proposta explicita-se na estruturação do Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado, sob a responsabilidade do Ministério da Administração Federal e 
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Reforma do Estado (MARE). Esse documento equipara a gestão pública à gestão privada, 

quando define para a gestão dos servidores da burocracia estatal os seguintes preceitos: 

produtividade, avaliação de desempenho, accountability e governança (eficiência na gestão), 

acobertados sob o véu da modernização do serviço público.  

As diretrizes para delimitar o tamanho do Estado assentaram-se no tripé: privatização, 

publicização e terceirização, sob o argumento de reduzir o número de servidores públicos, 

desonerar a folha de pagamento de pessoal e os encargos sociais a ela atinentes. Isto é, reduzir 

o tamanho do Estado para o social.  

Para respaldar juridicamente as reformas anunciadas, novas regulamentações se 

sucedem, a exemplo da Lei 8.745 de 1993, que versa sobre trabalho temporário; e acerca do 

trabalho terceirizado criam-se as Leis 9.849/ 1999 e 10.667/2003. 

Com efeito, a reforma administrativa do Estado alcançou o objetivo pretendido. Se, de 

um lado, reduziu consideravelmente a quantidade de servidores federais de 1.442.657 para 

785.955 no período de 1988 a 2002 (BRANDÃO, 2011; Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado, 1995; MARCONI, 2003; Boletim do Ministério do Planejamento, 2006), 

por outro lado, ampliou consideravelmente o gasto público na esfera pública federal com os 

serviços terceirizados, totalizando em 2003 5,8 bilhões e, em 2004 7,3 bilhões. No Ministério 

de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), atual Ministério do Desenvolvimento 

Social e Agrário, os gastos com os serviços de terceirização foram quatro vezes superiores aos 

gastos com os servidores. Desse modo, escancaradamente se reduz o setor público e se amplia 

o setor privado na sociedade brasileira. 

A introdução de novas modalidades de prestação de serviços no espaço público, 

(terceirização, privatização, e o chamado terceiro setor) combinadas aos serviços prestados na 

esfera estatal conformam, do nosso ponto de vista, uma nova forma de apropriação do público 

pelo privado. Intensifica-se e aprofunda-se no aparato do Estado a defesa dos interesses 

burgueses, sobretudo do capital financeiro em detrimento das necessidades da classe 

trabalhadora. Esboça-se, assim, a contrarreforma do Estado brasileiro a partir do governo 

Fernando Henrique Cardoso. 

Contudo, a burocracia estatal atual é constituída também por características da 

burocracia racional, gerencial e conserva o legado patrimonialista, nepótico, fisiologista. 

Testemunham essa afirmação notícias veiculadas na mídia e nos Diários Oficiais (federal, 

estadual), divulgando expressivas nomeações para cargos comissionados nos Três Poderes, 

mas extrapola a esfera pública, “contamina” a esfera privada mediante a provisão de cargos 

por indicação política. Difundem-se igualmente no ano de 2016 e 2017 os escândalos de 
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corrupção de ocupantes da presidência da República, do senado, da câmara federal, 

espraiando-se para os demais entes da federação, em dimensões abismais, dilapidando o 

Estado brasileiro. 

 

3.4.4 Educação e Burocracia 

 

 A educação escolar ultrapassa os domínios privados aristocráticos com o advento do 

capitalismo. A busca pela eficiência, leia-se maximização de resultados com o mínimo de 

dispêndio de esforços, tem como escopo a ampliação da produtividade e, com ela, maior 

extração de mais valia, fonte do lucro, razão desse modo de produção. Tal proposição exige 

um quantitativo crescente da força de trabalho humano qualificada, disciplinada e sintonizada 

com as necessidades do capital. 

 Para responder a essa necessidade do capital, o Estado estrutura o sistema educacional. 

Ora, criada com essa finalidade, embora não explicitada, a educação se constituirá em um 

mecanismo de reprodução da sociedade de classes que o suscitou, senão vejamos.  

A oportunidade de acesso à educação não é igual para todos, embora legalmente se 

preconize a universalização. Aqueles que pertencem à classe dominante tendem a ter acesso 

como certo, diferente daqueles que se situam na classe dominada. Essa é uma das 

modalidades que traduz a divisão de classes sociais.  

Considerando que aqueles que se situam no segundo grupo tenham acesso à educação,  

no contexto educacional afloram diferenças decorrentes do capital cultural de que são 

demandatários, e esse tem uma correlação direta com à sua origem social, conforme 

sistematizou de maneira primorosa Bourdieu (2015) na obra A Distinção.  

Essas diferenças se estendem no processo de aprendizagem, não apenas atreladas ao 

capital cultural, mas também e, sobretudo, nas questões socioeconômica e orgânica relativas 

às deficiências, determinando, ao lado de outros fatores, a terminalidade ou não em diferentes 

níveis educacionais, incluindo-se, nesse processo, a formação acadêmica. Dizendo de outra 

maneira, existe uma relação direta entre a conclusão em diferentes níveis de ensino e a 

condição financeira e orgânica dos educandos.  

Continuemos com o raciocínio. Tomemos como ponto de análise o projeto pedagógico 

de curso, cuja estruturação atende e reflete as características burocráticas. Nele é possível 

observar, de maneira inconteste, a ampliação da distinção social, por meio de vários 

mecanismos, destacando-se a padronização do ensino-aprendizagem. Todos os alunos devem 

estudar e aprender com as mesmas práticas e recursos pedagógicos, mesma metodologia, 
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mesmo ritmo. Assim, os conteúdos são transmitidos da mesma forma para todos, 

desconsiderando a diversidade social, econômica, cultural do universo que forma a turma. 

Cria-se, amplia-se e aprofunda-se um distanciamento entre os diferentes que, na linguagem da 

educação numa perspectiva inclusiva equivale a uma segregação velada, ou a uma inclusão 

excludente. 

Nesses moldes, os projetos pedagógicos materializados nas instituições escolares 

determinam antecipadamente a natureza do ensino-aprendizagem, cujos parâmetros são 

organizados em consonância com os princípios reguladores da organização burocrática.   

Ademais os currículos veiculam conteúdos consoantes às diferentes conjunturas, mas 

sem se distanciar dos interesses hegemônicos do capital. Por outro lado, revelam certa 

inflexão quando não são pensados para se adequarem às necessidades educacionais da 

diversidade humana, com ênfase nesse trabalho para os estudantes com deficiência. 

A reprodução das desigualdades de classes tende a se expressar também na 

qualificação técnica via acesso à educação superior. A primeira manifestação se materializa 

na seletividade do acesso. No Brasil há uma radical classificação entre os alunos oriundos do 

ensino de considerada qualidade, supostamente vinculado ao ensino particular, e os oriundos 

de escolas públicas de qualidade suspeita. 

Associa-se à classificação anterior a polarização entre os cursos de reconhecido 

prestígio social e aqueles que não são valorizados pela sociedade. Nos primeiros, via de regra, 

ingressam os jovens de famílias abastadas, nos segundos, os pobres. Tal polarização tende ao 

acirramento ante a proposta de reforma do ensino médio do atual governo brasileiro, 

embalada no falso discurso de liberdade, mas que não se sustenta sequer na propaganda, 

quando se observam os cursos pretendidos pelos candidatos. Reafirma-se clara distinção 

social. 

Ademais, a certificação em cursos de elevado prestígio social adensada a 

especializações sucessivas remetem à reprodução da divisão social de classes no mundo do 

trabalho, pois seus beneficiados tendem a ocupar os melhores cargos e funções tanto nas 

organizações privadas, quanto nas organizações estatais, com salários elevados, prestígio e 

poder consoante ao cargo conferido. 

Para Weber (1999), a busca pela qualificação profissional e a disputa por títulos 

acadêmicos serviria, entre outras, como passaporte para a inserção nos círculos sociais mais 

respeitáveis. Quanto mais qualificação, maior a probabilidade de remuneração mais elevada e 

distinção social. 

No pensamento de Bourdieu,  
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As diferenças oficiais produzidas pelas classificações escolares tendem a produzir  
(ou a fortalecer) diferenças  reais ao produzirem, nos indivíduos classificados, a 
crença, reconhecida e definida coletivamente, nas diferenças e ao produzirem, assim, 
as condutas destinadas a aproximar o ser real do ser oficial (BOURDIEU, 2015, 
p.29). 
 
 

O tracejar do percurso anterior enfatizando a educação como reprodutora dos 

interesses da classe burguesa e, por conseguinte, da divisão social de classe, das 

desigualdades a ela inerente quer dizer que, não há desconexão entre burocracia e educação, 

ou burocracia e instituição escolar são indissociáveis.  Recordando Weber, burocracia é a 

forma mais racional de dominação e a educação institucionalizada, planejada e implementada 

nos moldes burocráticos para atender aos interesses do capital, expressa essa face de 

dominação.   

Fundamentando-nos em Weber (1999), situamos a instituição educacional como 

burocracia racional-legal. Nessa lógica, as instituições de ensino são organizadas e regidas por 

um conjunto normativo legal. Donde capturam e refletem o profissionalismo, o formalismo e 

a impessoalidade.  

Formalismo e impessoalidades expressos, entre outras maneiras, por meio das normas, 

regulamentos, legislações criadas e fixadas para orientar o trabalho.  Essas características 

manifestas também nas comunicações veiculadas, preponderantemente de forma impressa e, 

às vezes, excessiva e repetidamente, como também na defesa da meritocracia na composição 

do quadro funcional que, ao mesmo tempo, rebate no profissionalismo. 

Na lógica burocrática racional, a divisão social do trabalho separa os que pensam dos 

que executam, as atribuições são claramente definidas, revelando explicitamente a hierarquia 

organizacional. 

Hierarquia manifesta nas relações sociais e entendida como canal de dominação.  No 

entanto, as relações de poder na instituição de ensino não se reduzem aos funcionários, são 

mais amplas, espraiam-se na relação entre professores e alunos. Hierarquia expressa ainda na 

dimensão socioespacial por meio da disposição dos discentes na sala de aula e do lugar do 

professor. Assim, vai-se evidenciando a instituição de ensino (escola, universidade) como 

organização burocrática, como mecanismo de dominação. 

Outra característica da burocracia racional-legal é o profissionalismo. Na instituição 

de ensino superior ela se manifesta de duas maneiras: o profissionalismo é exigido na 

composição do quadro funcional, mas simultaneamente se configura como espaço de 

formação profissional. Nesse sentido, o profissionalismo é exercitado duplamente, adquire 

uma particularidade que distingue a universidade das demais instituições, nesse aspecto.  
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A legitimidade dessa dominação se manifesta por meio do aparato normativo, mas 

também é comunicada por meio da ideologia dominante, repassada e inculcada pelos 

docentes.  

Diante do exposto, entende-se que as instituições de ensino se configuram como 

instituições burocráticas e, como tais, instituições de dominação, de poder, de controle. Nessa 

lógica, contrapõem-se como espaço de liberdade, de autocriação, de autonomia, de 

emancipação humana, como sistematizou, refletiu e sonhou Paulo Freire (1996; 2005). 

Fundamentada nas sistematizações teóricas acima esboçadas foi possível estabelecer a 

relação entre educação e burocracia. Quando tratamos de instituições de ensino superior e 

nela particularizamos a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, inferimos que essa 

IFES não se distancia de uma instituição educacional que orienta suas ações com base num 

modelo burocrático, preponderantemente racional-legal. Na UFRN, além da formação de 

recursos humanos para o mercado de trabalho, houve a implementação de uma gama de 

programas para viabilizar e complementar esse processo, do quais o Programa Incluir: 

acessibilidade na educação superior faz parte. Relacionando os dados da pesquisa empírica 

com o aporte teórico sobre burocracia, extraímos a compreensão de que a burocracia, 

particularmente a burocracia racional-legal, se inscreve como uma das barreiras na 

implementação do referido programa nessa instituição de ensino superior. A barreira 

burocrática será evidenciada no decorrer da quarta parte na tese, ou seja, na parte a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 
 

4 AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA 

INCLUIR NA UFRN NO PERÍODO DE 2012 A 2014  

 

 Essa parte da tese aborda a avaliação do processo de implementação do Programa 

Incluir: acessibilidade na educação superior no contexto da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), nos anos de 2012 a 2014. Sistematizamos a exposição em três 

subpartes. A primeira enfoca o Perfil do Programa Incluir e a sua implementação na UFRN. 

Para tanto, extraímos do Documento Orientador do Programa Incluir: Acessibilidade na 

Educação Superior o momento da criação do referido programa, sua institucionalização, 

objetivo, cobertura, estrutura organizacional, eixos norteadores, orientações orçamentárias, 

financiamento e modalidade de monitoramento. Concomitantemente, relacionamos e 

confrontamos esses elementos teóricos à sua implementação no âmbito da UFRN.  

Acrescentamos aos componentes do programa citado a caracterização dos acadêmicos 

com deficiência constituinte do quadro amostral, o processo de divulgação, informação e 

acesso, assim como o processo de capacitação dos sujeitos diretamente envolvidos na 

implementação do Programa Incluir. Corroboramos com Draibe (2001) no sentido de que a 

avaliação de processo deve acrescentar àqueles componentes a avaliação dos principais 

subprocessos que se interrelacionam na implementação do programa, tornando esse tipo de 

avaliação mais completa.  

Na subparte subsequente, avaliamos as Estratégias de Implementação do Programa 

Incluir efetivadas na UFRN, particularmente os Atores Estratégicos, Parcerias e Redes de 

Apoio, Subprocesso Gerencial e Decisório e os Eixos de Infraestrutura e de Comunicação e 

Informação, destacando os recursos, serviços e apoios essenciais no processo de 

aprendizagem e participação dos discentes com deficiência na vida acadêmica que devem 

convergir e contribuir com o processo de inclusão educacional desses. Convém esclarecer que 

os dois últimos subitens, isto é, os eixos de infraestrutura e de comunicação e informação 

agrupam subseções, cada uma enfocando a percepção dos sujeitos entrevistados, quais sejam: 

discentes, docentes, técnicos e presidente da Comissão Permanente de Apoio a Estudantes 

com Necessidades Especiais (CAENE), bolsistas e monitor.  

Respaldando-nos na literatura especializada sobre avaliação de processo de política 

pública, de corte social, cujo propósito central é detectar os elementos que facilitam e 

elementos que dificultam a implementação de programa social, sistematizamos esses 

elementos na terceira subparte, seguindo a lógica da exposição anunciada anteriormente.  

É oportuno ressaltar que algumas dimensões do Programa Incluir, subprocessos e 
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estratégias avaliadas se interpenetram, por isso aparecem mais de uma vez nas narrativas do 

processo avaliativo. Realçamos também que a avaliação foi efetivada à luz da interlocução 

com a literatura e as legislações específicas das áreas estudadas, que, aplicadas à pesquisa 

empírica, possibilitaram reflexões que remetem a inferências, assim como esperamos 

responder ao propósito propugnado para este trabalho. 

 

4.1 PERFIL DO PROGRAMA INCLUIR E O PROCESSO DE   SUA             

IMPLEMENTAÇÃO NA UFRN                               

 

4.1.1 CRIAÇÃO, INSTITUCIONALIZAÇÃO, OBJETIVO E COBERTURA DO     

PROGRAMA INCLUIR 

 

O Programa de Acessibilidade à Educação Superior – Programa Incluir – foi criado 

pelo Ministério da Educação (MEC) em 2005, em observância ao Decreto Nº 5.296/2004. 

Nos sete primeiros anos esse programa foi efetivado mediante chamadas públicas 

concorrenciais oriundas da Secretaria de Educação Especial (SEESP) e da Secretaria de 

Educação Superior (SESu), às quais estava institucionalmente vinculado.  

À época, as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) submetiam projetos em 

consonância com o disposto em cada edital11. No geral, as chamadas públicas concorrenciais 

contemplaram projetos em três linhas de ações de acessibilidade, assim agrupadas: adequação 

arquitetônica, precisamente as vias de acesso e as edificações (adequação de sanitários, 

alargamento de portas, construção de rampas, instalação de corrimão, sinalização tátil e 

visual); aquisição de mobiliário acessível e de outros recursos de tecnologias assistivas e 

formação de profissionais voltada para práticas educacionais inclusivas, uso dos recursos de 

tecnologia assistiva e linguagens correlatas às deficiências auditiva e visual (BRASIL, 2013). 

O Programa Incluir, em sua formatação oficial, de certo modo, procurou inicialmente 

identificar as barreiras de acesso dos estudantes com deficiência à educação superior e, ao 

mesmo tempo, possibilitou às IFES o encaminhamento de propostas voltadas para a criação 

de condições de acesso desses discentes a esse nível educacional, mediante inúmeras 

estratégias, inclusive a criação, reestruturação e consolidação dos Núcleos de Acessibilidade, 

visando à inclusão educacional e social desse grupo de acadêmicos.   

                                                 
11 Souza (2010), em sua Dissertação de Mestrado, analisa os editais do Programa Incluir no período de 2005 a 
2009 e constata mudanças quanto aos conteúdos e objetivos das propostas contidas nos referidos editais. 
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Assim, o Programa Incluir, em tese, se configura como o primeiro programa 

governamental no Brasil voltado para viabilizar o acesso de pessoas com deficiência no 

ensino superior. Contudo, a natureza concorrencial desse Programa no seu desenho inicial 

guarda consigo incerteza, descontinuidade e, destarte, reforça o que pretende combater, isto é, 

a histórica exclusão de pessoas com deficiência à educação superior, pois apenas as IFES 

contempladas nos editais poderiam dispor de recursos para tal finalidade.  

Do ponto de vista da avaliação de programa social, o redesenho de programas sociais 

responde a distintas motivações e propósitos. Com base na dissertação de Souza (2010), no 

período de 2005 a 2009 os editais lançados para concorrer ao Programa Incluir trazem 

contínuas mudanças nos conteúdos e objetivos. Atribuímos a essa constatação uma das razões 

para a introdução de mudanças na formulação teórica, no modus operandi, desencadeando o 

redesenho do Programa Incluir a partir de 2012, conforme assina o Documento Orientador do 

Programa Incluir (2013).  

Segundo esse documento oficial, a partir de 2012 o MEC amplia o raio de abrangência 

do Programa, transformando-o em Política de Acessibilidade a ser institucionalizada em todas 

as IFES, superando, destarte, o caráter concorrencial anterior, alcançando de maneira 

sistemática e contínua todas as IFES.  

A recém-criada política está sintonizada com a Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência (ONU 2006) e distintos dispositivos legais, a saber: Decretos Nº 

5.296/2004, Nº 5.626/2005, Nº 186/2008, Nº 6.949/2009, Nº 7.611/2011 e Nº 7.612/2011 

(Plano Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência – Viver sem Limites, eixo “Acesso 

à Educação”).  

Observando a base legal da Política de Acessibilidade à Educação Superior, 

entendemos que a mudança introduzida no modus operandi não ocorreu por acaso, antes 

atende, nesse quesito, aos preceitos legais que a fundamentam. Nessa lógica, o documento 

orientador do Programa Incluir objetiva nortear a institucionalização da referida política em 

todas as IFES. Sob esse aspecto, o texto anunciado deixa implícito que, de agora em diante, a 

Política de Acessibilidade no Ensino Superior será regida pelo princípio da universalidade.  

Todavia, entendemos que nesse nível educacional a operacionalização desse princípio 

torna-se incompatível, inaplicável, uma vez que a quantidade de vagas e de instituições 

públicas de ensino superior não corresponde ao quantitativo de concluintes do ensino médio. 

Por conseguinte, não os absorve. Além disso, no Brasil, historicamente, a inserção na 

educação superior se efetiva via seleção, com base na meritocracia. Com isso, nega-se a 
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retórica da universalidade, ou ela se efetivará de forma focalizada nos acadêmicos com 

deficiência, ou seja, explicita-se um paradoxo expresso na universalidade focalizada. 

O Programa Incluir demarca oficialmente como objetivo:  

 

fomentar a criação e a consolidação de núcleos de acessibilidade nas universidades 
federais, as quais respondem pela organização de ações institucionais que garantam 
a inclusão de pessoas com deficiência à vida acadêmica, eliminando barreiras 
pedagógicas, arquitetônicas e na comunicação e informação, promovendo o 
cumprimento dos requisitos legais de acessibilidade (BRASIL, 2013, p.3). 
 
 

 Examinando o conteúdo declarado do objetivo acima, dele é possível abstrair, além do  

propósito pretendido, os meios para alcançá-lo. Ademais, decompondo-o, observa-se mais de 

um objetivo. O primeiro seria a criação e a consolidação de núcleos de acessibilidade nas 

IFES. O segundo seria a garantia de inclusão de pessoas com deficiência na vida acadêmica 

mediante a eliminação de distintas barreiras e, por fim, a promoção do cumprimento dos 

requisitos legais de acessibilidade.  

A multiplicidade de objetivos torna confusa a implementação do programa e, 

consequentemente, o alcance dos objetivos propugnados. Nesse sentido, respalda nossa 

assertiva a defesa de Lima Junior (1978) acerca de quão problemática é a operacionalização 

de um programa social contendo objetivos imprecisos. Seguindo esse raciocínio, supõe-se que 

a não clareza, ou a não demarcação precisa do objetivo aumenta a dificuldade de sua 

operacionalização, por conseguinte, deixa nebuloso o horizonte a que se pretende chegar.  

A Comissão Permanente de Apoio a Estudantes com Necessidades Especiais 

(CAENE), órgão que implementa o Programa Incluir na UFRN declara como objetivo apoiar, 

orientar e acompanhar a política de inclusão de estudantes com necessidades educacionais 

especiais no âmbito da UFRN (UFRN, 2013). Quando se confronta o objetivo do Programa 

Incluir com o objetivo declarado da CAENE, observa-se certa relação entre ambos quanto à 

questão da inclusão dos estudantes com deficiência (as deficiências integram as necessidades 

educacionais especiais) na instituição. Mas, o teor da redação do objetivo da CAENE não 

esclarece que tipo de inclusão se propõe, tampouco explicita a finalidade do apoio, orientação 

e acompanhamento.  

Desse modo, além da dificuldade operacional do objetivo do Programa Incluir, 

percebe-se a amplitude e indeterminação do objetivo da CAENE, as quais de forma 

conjugada, supomos, ampliam a dificuldade da operacionalização e alcance do objetivo 

proposto pelo programa em discussão. A esse respeito, Silva (2001) adverte que, entre os 

problemas e controvérsias do processo de implementação de um programa social, verifica-se 
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que os objetivos explícitos do Programa nem sempre são bem delimitados e claros. Ademais, 

esses objetivos podem coexistir com objetivos latentes da organização e dos diferentes 

sujeitos envolvidos nesse processo. 

Em relação à cobertura do Programa Incluir, em consonância com o modus operandi 

de sua formulação inicial, essa restringia-se apenas às IFES que aprovassem os projetos 

encaminhados à SESu/SEESP. O novo desenho expresso no Documento oficial amplia o seu 

raio de abrangência para todas as IFES, ou seja, é um programa federal que continua 

vinculado ao MEC, SESu e atualmente também à SECADI. Portanto, de alcance nacional, 

voltado para assegurar o direito à educação das pessoas com deficiência. Todavia, o 

monitoramento da matrícula dos estudantes com deficiência é de responsabilidade de cada 

IFES, isto é, o controle da cobertura dos usuários desse programa é efetivado, em tese, por 

cada IFES. 

Na UFRN, talvez esse controle seja realizado por outro órgão diferente da CAENE, 

pois conforme o discurso uníssono da equipe técnica, nessa comissão só são cadastrados 

aqueles discentes que espontaneamente a procuram, ou são encaminhados a ela pela 

coordenação do curso em que estão matriculados. Assim, supõe-se que nem todos os 

acadêmicos com deficiência matriculados na UFRN estão cadastrados na CAENE, por 

conseguinte, conjectura-se que são mais numerosos do que aqueles lá cadastrados. 

Tomando como parâmetro a informação acima, não é possível estabelecer, com 

exatidão, se o Programa Incluir na UFRN cobre a todos os estudantes com deficiência ou não. 

Por outro lado, na UFRN, a CAENE cobre um público-alvo mais amplo do que a do 

Programa Incluir e engloba discentes com necessidades educacionais especiais. 

 

4.1.2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL  

 

O Documento Orientador do Programa Incluir (2013) evidencia que a Política de 

Acessibilidade – nova formatação – passa a ser implementada sob a corresponsabilidade da  

SESu, da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 

(SECADI) e das IFES. Assim, formalmente, fica explícita uma gestão compartilhada entre o 

MEC e as IFES. Contudo, há uma distribuição de competências interinstitucional. À gestão 

das IFES cabe o planejamento e a implementação dos serviços e recursos de acessibilidade, 

para a eliminação de barreiras que emperram a promoção da plena participação dos estudantes 

com deficiência, assim como o monitoramento das matrículas desses estudantes. O MEC fica 

responsável pelo aporte contínuo e sistemático de recurso financeiro para a execução de ações 
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de acessibilidade, mas condiciona tal repasse à previsão orçamentária dessas ações em cada 

IFES.  

Do exposto, observa-se certa autonomia das IFES quanto ao planejamento e 

implementação de recursos e serviços. Supomos que essa autonomia possibilita levar em 

consideração as particularidades da realidade onde cada IFES se situa. Mas, por outro lado, o 

documento traça quatro eixos norteadores sob os quais as IFES devem canalizar suas ações. 

Confrontando esses discursos, consideramos que as IFES dispõem de uma autonomia relativa, 

nesse aspecto. 

Para estabelecermos a relação entre o documento oficial do Programa Incluir e sua 

implementação na UFRN, consideramos oportuno tecer algumas considerações que 

precederam a sua implementação nessa IFES. Nesse sentido, constata-se por meio de 

publicação (MELO, 2009), dissertação (SOUZA, 2010), site da CAENE e de conversas 

informais com o presidente da referida comissão que, na UFRN, a atenção com a educação 

especial tem início a partir de 2001, em decorrência da aprovação de três pessoas com 

deficiência visual. Nesse sentido, foram realizadas as seguintes iniciativas: estudos, debates, 

eventos, pesquisas, constituição de comissões, criação de “espaço inclusivo”, articulações 

intra e extra UFRN, submissão de projetos a editais, entre eles os do Programa Incluir.  

Na UFRN, o Programa Incluir: acessibilidade na educação superior vem sendo 

implementado desde a sua primeira formatação. Assim, segundo Melo (2009), essa IFES 

concorreu e aprovou os seguintes projetos: Inclusão de alunos com deficiência na UFRN: 

promovendo ambientes acessíveis, em 2006; Criação do Núcleo de Apoio e Orientação ao 

Acesso e Permanência a alunos com deficiência na UFRN, em 2008; e Estruturação e 

fortalecimento de ações voltadas para o ensino de estudantes com deficiência visual na 

UFRN, em 2010. Inicialmente, a operacionalização desse programa foi vinculada à Pró-

Reitoria de Graduação. 

Posteriormente, foi criada a CAENE, por meio da Portaria nº. 203/2010, vinculada ao 

Gabinete da Reitoria. A CAENE responde pelo Núcleo de Acessibilidade da UFRN e nele 

insere-se o Programa Incluir, bem como as discussões e ações em torno da Política de 

Inclusão voltada para estudantes com deficiência e/ou necessidades educacionais especiais, no 

contexto da UFRN. 

Nas IFES, a implementação da referida política deverá estar contemplada  

 

no plano de desenvolvimento da instituição; no planejamento e execução 
orçamentária; no planejamento e composição do quadro de profissionais; nos 
projetos pedagógicos dos cursos; nas condições de infraestrutura arquitetônica; nos 
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serviços de atendimento ao público; no sítio eletrônico e demais publicações; no 
acervo pedagógico e cultural; e na disponibilização de materiais pedagógicos e 
recursos acessíveis (BRASIL, DOCUMENTO ORIENTADOR DO PROGRAMA 
INCLUIR: acessibilidade na educação superior,  2013, p.12). 
 
 

 Desse modo, e em conformidade ao que preconiza a Política de Acessibilidade na 

educação superior, a UFRN, no seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI – 

2010/2019), contempla a Política de Inclusão voltada para o atendimento dos estudantes com 

necessidades educacionais especiais. Nele estão previstas as seguintes Diretrizes Gerais: 

 

(1) acompanhar e avaliar o ingresso, o acesso, a permanência e a terminalidade de 
estudantes com necessidades educacionais especiais, visando assegurar as condições 
adequadas para o sucesso acadêmico e social; 
(2) estimular e fortalecer a articulação entre os serviços e setores de diferentes áreas 
de formação e atenção da UFRN, bem como as parcerias interinstitucionais, em prol 
do desenvolvimento e consolidação das ações voltadas para a inclusão de pessoas 
com necessidades educacionais especiais; 
(3) desenvolver e executar ações para eliminação de barreiras atitudinais, 
arquitetônicas, pedagógicas e de comunicação visando garantir o exercício da 
cidadania das pessoas com necessidades educacionais especiais;  
(4) atualizar e inserir nos projetos pedagógicos dos cursos de graduação, 
particularmente nas licenciaturas, disciplinas obrigatórias que abordem as diversas 
metodologias de ensino para o atendimento educacional de pessoas com 
necessidades educacionais especiais;  
(5) implementar e expandir a oferta de cursos para qualificação de recursos humanos 
visando atender às demandas acadêmicas e sociais das pessoas com necessidades 
educacionais especiais; 
(6) criar curso de Licenciatura em Letras Libras/Língua Portuguesa; 
(7) estimular a articulação entre os grupos de pesquisa para desenvolver estudos e 
tecnologias com abordagem interdisciplinar voltados para as demandas e melhoria 
da qualidade de vida das pessoas com NEE;  
(8) criar vagas para concurso público para professor e/ou instrutor de LIBRAS e 
intérprete de LIBRAS para compor o quadro docente permanente; 
(9) promover e atuar em fóruns de discussão, versando sobre inclusão de pessoas 
com necessidades educacionais especiais no Ensino Superior, com vistas a socializar 
e/ou atualizar-se sobre as discussões em torno dessa temática no cenário local, 
regional, nacional e internacional (BRASIL. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO NORTE, PDI, 2010c, p.70/71). 
 

 
 As Diretrizes Gerais do PDI da UFRN (2010/2019), acima especificadas, serão 

analisadas em articulação com a avaliação do Programa Incluir no decorrer desta parte da 

tese.  

      Essas diretrizes foram decompostas em inúmeras normatizações internas, as quais 

detalham como o direito dos acadêmicos com necessidades educacionais especiais deverá se 

efetivar nesse contexto institucional. Portanto, tais normatizações respaldam as ações na 

perspectiva do direito do cidadão e dever do Estado, revelam a legitimidade dos serviços, 

recursos e apoios mobilizados e realizados para esse grupo de acadêmicos. 
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Nesse sentido, entre as Resoluções do CONSEPE, destacamos a de Nº 193/2010 – 

CONSEPE – que dispõe sobre o atendimento educacional especializado ao estudante com 

necessidade educacional especial na UFRN. Em linhas gerais, essa normatização expõe o 

entendimento sobre quem é estudante com necessidade educacional especial; as competências 

dos órgãos na estrutura administrativa em relação às providencias que devem ser adotadas em 

respostas a constatações referentes aos recursos, serviços e apoios imprescindíveis ao 

atendimento das necessidades educacionais específicas, sejam elas identificadas pelas 

coordenações das unidades acadêmicas, ou por iniciativa desses alunos; a identificação de 

lacunas para providências imediatas; a introdução de adaptações curriculares; capacitações de 

docentes, técnicos e gestores, visando à melhoria da qualidade do atendimento ao estudante 

com necessidade educacional especial. 

O atendimento a determinadas necessidades educacionais especiais impõe, entre 

outros serviços, a produção, adaptação e disponibilização de materiais didáticos em formato 

acessível. Com esse propósito, na UFRN foram criados o Laboratório de Acessibilidade no 

anexo da Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM) e o Setor de Musicografia Braille na 

Escola de Música, ambos aparelhados com diversos equipamentos de tecnologia assistiva.  

Ressaltamos que algumas tecnologias assistivas são disponibilizadas aos discentes 

com necessidades educacionais especiais por meio de empréstimo formalizado pela CAENE. 

Outras são utilizadas no processo de produção e adaptação de materiais didáticos em formato 

acessível. Alguns equipamentos de tecnologia assistiva foram adquiridos com recursos 

financeiros oriundos do Programa Incluir, esses estão identificados no quadro a seguir, na cor 

azul. Possivelmente, a diversidade e quantidade de equipamentos assim identificados não 

correspondam à totalidade daqueles adquiridos por meio dessa rubrica.  

No quadro a seguir foram detalhados os equipamentos de tecnologia assistiva 

existentes na UFRN sob o monitoramento da CAENE.  

 

QUADRO 07: Tecnologias assistivas existentes no âmbito da CAENE e/ou na UFRN 

 
DENOMINAÇÃO 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
TOTA

L QTD QTD QTD QTD 

Alfabeto Braille 1    1 
Aparelho de telefone sem fio 2    2 
Bengala dobrável 15    15 
Calculadora sonora 1    1 
CCTV para baixa visão 1    1 
Dominó tátil 1    1 
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Formulário contínuo 120 3    3 

Gabinete acústico impressora braille index everest-D 
V4 

1 
    

1 

Globo terrestre tátil 1    1 
Guias de assinatura 2    2 
Impressora braille index everest- D V4 1    1 
Impressora braille index basic d 1  1  2 
Jogo de memória 1    1 
Kit (prancheta, reglete, punção) 15    15 
Kit de desenho geométrico 1    1 
Lupa eletrônica tipo mouse 1    1 
Lupa eletrônica tipo mouse  4    4 
Lupas de vidro 3    3 
Microcomputador notebook tipo II (executivo) (2 do 
Incluir) 

 
7 

    
7 

Minigravador digital de voz com entrada para 
microfone 

 
4 

    
4 

Plano inclinado - suporte leitura 1    1 
Punção 4    4 
Reglete de mesa 2    2 
Régua Braille 20    20 
Régua lupa 10    10 
Scanner para leitura de livros (Plustek, Book Reader) 1    1 
SOFTWARE: Boardmaker com Speaking 
Dynamically Pro 

 
1 

    
1 

Sorobã 5    5 
Teclado braile e baixa visão 1    1 
Televisor LCD 32 2    2 
Cadeira de rodas motorizada   1  1 
Cinto peitoral com suporte de tronco   3  3 
Cinto pélvico de 4 pontos   2  2 
Impressora braille, tipo tiger emprint   1  1 
Leitor autônomo e instantâneo   2  2 
Linha Braille   1  1 
Máquina braille perkins   1  1 
Microcomputador notebook tipo ii (avançado)   6 10 16 
Microcomputador tablet tipo i (16gb, wifi + 3g, 
android) 

   
17 

  
17 

Microcomputador tablet tipo ii (16gb, wi-fi + 3g, ios)   3  3 
Scanner para leitura de livros freedom scientific sara 
pc 

   
3 

  
3 

Lupa de apoio iluminada com led 3x    1 1 
Lupa de apoio, tipo pedra, 4x 76 mm    3 3 
Lupa de apoio iluminada com led 8x    1 1 
Máquina fusora de relevos    1 1 
Fonte: Construído a partir de dados fornecidos pela CAENE, 2015 e do Relatório de Gestão 2011. 
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 As figuras a seguir ilustram a placa identificando o setor de musicografia Braille 

situado na Escola de Música e alguns equipamentos existentes nesse setor e no Laboratório de 

Acessibilidade situado na Biblioteca Central ZilaMamede. 

 

 

FIGURA 01: Setor de Musicografia Braille 

 
       Fonte: Socorro, 2015. 

 

 

FIGURA 02: Impressora Braille Index Everest-D V4 

 
    Fonte: Socorro, 2015. 
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FIGURA 03: Impressora Braile SpotDot Emprint 

 
      Fonte: Socorro, 2015. 

 

 

 

 

FIGURA 04: Impressora Braille Basic-D V4 

      
Fonte: Socorro, 2015. 
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FIGURA 05: Impressora Térmica Braille Teca-Fuser 

 
Fonte: Socorro, 2015. 

 

 

 

 

FIGURA 06: Aparelho de digitalização e leitura SARA CE 

 
    Fonte: Socorro, 2015. 
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FIGURA 07: Linha Braille Focus 40 

 
    Fonte: Socorro, 2015. 

 

 

 

 

FIGURA 08: Lupa eletrônica 

 
Fonte: Melo et al, 2014.  
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FIGURA 09: Máquina de escrever Braille Perkins 

Clássica  

 

Retomando a análise das normatizações criadas pela UFRN, enfatizamos a Resolução 

Nº 171/2013 do CONSEPE, que aprova o Regulamento dos Cursos de Graduação. Esse 

Regulamento, no TÍTULO XV, Capítulo XVII, Art. 335, trata dos direitos dos estudantes com 

necessidade educacional especial. 

 Também em atenção ao Documento Orientador do Programa Incluir e na mesma 

direção das normatizações anteriores, mas diferenciando-se daqueles em decorrência do seu 

raio de abrangência e da velocidade do seu acesso, devido ao seu formato eletrônico, a UFRN, 

por meio da Resolução Nº 54/2014, institui em março de 2014 o Repositório de Informação 

Acessível (RIA). O RIA configura-se como um acervo de textos digitalizados e adaptados em 

formato acessível, veiculados eletronicamente, visando propiciar a acessibilidade 

comunicacional e informacional eletronicamente à comunidade acadêmica com deficiência 

visual. 

 A política de inclusão educacional para alunos com necessidades educacionais 

especiais da UFRN também contempla sua difusão em site eletrônico como 

www.caene.gov.br e, www.sigga.ufrn.br. No SIGAA consta uma aba sinalizando onde esses 

estudantes podem estabelecer o primeiro contato com a CAENE na busca de atendimento 

educacional especial. A esse respeito trataremos no decorrer da tese. 

 Realçamos, ainda, a respeito das normatizações que objetivam criar condições 

favoráveis à formação profissional desse grupo de estudantes, a Resolução Nº 163/2014 – 

CONSEPE – que dispõe sobre a concessão de Bolsa Acessibilidade para estudantes com 

deficiência da UFRN. Aqui é feito um recorte apenas para os acadêmicos com deficiência, o 

que leva a supor que a rubrica advém do Programa Incluir. O conteúdo dessa resolução será 

analisado posteriormente. 
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 Articulando o que é preconizado pela Política de Acessibilidade em termos do que 

deve ser observado pelas IFES para a sua implementação, com base nas normatizações 

institucionais antes referidas e a aplicabilidade prática das mesmas na UFRN, observamos que 

essa IFES contempla todas as prerrogativas recomendadas, embora algumas delas mereçam 

ser aperfeiçoadas, a exemplo da introdução de disciplinas correlatas à educação inclusiva em 

todos os projetos pedagógicos dos cursos, conforme mencionou Curió (entrevista concedida 

em julho, 2015). 

  

4.1.3 ORIENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

 

Como dito anteriormente, o documento oficial do Programa Incluir estabelece como 

competência do MEC o aporte financeiro em fluxo contínuo às IFES, desde que na previsão 

orçamentária de cada IFES contemplem-se recursos dessa natureza, para essa finalidade. O 

apoio financeiro do MEC para a materialização das ações de acessibilidade nessas instituições 

tem suporte legal previsto na estruturação de núcleos de acessibilidade nas instituições 

federais de educação superior (Decreto Nº 7.611/2011, Art. 5º, § 2º, inciso VII).  

Extrai-se do decreto imediatamente citado que, os núcleos de acessibilidade nas 

instituições federais de educação superior visam eliminar barreiras físicas, de comunicação e 

de informação que restringem a participação e o desenvolvimento acadêmico e social de 

estudantes com deficiência (Decreto Nº 7.611/2011, Art. 5º, § 5º).  

 Na entrevista com Curió (concedida em julho 2015), perquirimos como são alocados 

os recursos financeiros, quais os valores e a periodicidade com que o Programa Incluir efetua 

esses repasses à UFRN. Em resposta, ele assevera que os recursos financeiros alocados a essa 

comissão são oriundos de três fontes: Programa Incluir, Programa Nacional de Assistência 

Estudantil (PNAES) e da própria UFRN. A partir de 2010 o Programa Incluir transfere o 

aporte financeiro diretamente numa rubrica específica para essa comissão. Todos os repasses 

são realizados anualmente e visam assegurar as ações institucionais para o atendimento das 

necessidades educacionais especiais desses acadêmicos durante o período de formação 

profissional. 

  O entrevistado acima, em sua narrativa, assevera que o repasse financeiro do Programa 

Incluir é proporcional ao quantitativo de discentes matriculados a cada ano letivo.  Em relação 

ao PNAES, o repasse a CAENE é definido com base no montante de recursos que é 

transferido à UFRN. Desse montante, em discussão, em acordo com os núcleos de 

acessibilidade, dentro das ações que são estabelecidas pelos núcleos e, em acordo com os 
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Pró-Reitores de Assuntos Estudantis é repassado uma quantia X (CURIÓ, entrevista 

concedida em julho 2015). 

  Todavia, ainda de acordo com Curió (idem), na UFRN, a Pró-Reitoria de 

Planejamento, através do setor financeiro, todo início de ano o chama e informa qual é a 

previsão orçamentária para a CAENE. Desse modo, a gente adequa as nossas ações diante do 

orçamento que é repassado [...] a gente sempre planeja com base aí, de acordo com a 

rubrica. Você não pode utilizar esse dinheiro para qualquer coisa, ou vem para investimento, 

ou pra custeio, ou para a compra de material permanente (idem). 

  Do ponto de vista de Curió, os recursos têm sido satisfatórios, mas poderiam ser 

melhor utilizados, se não estivessem sendo aplicados, em parte, no pagamento de técnicos 

terceirizados, questão que tende a ser equalizada quando houver concurso para a efetivação 

desses. Em suas palavras:  

 

a gente acredita que, a instituição tem conseguido manter as ações, o que de fato 
necessita é a presença de profissionais pra o quadro, porque assim, muito do 
orçamento que entra tá sendo revertido pra pagamento de pessoais terceirizados. 
Então, quando a gente tiver esses profissionais, significa dizer que o orçamento pode 
ser aplicado em outras ações tão quanto importante, quanto à presença de recursos 
humanos (CURIÓ, entrevista concedida em 24/07/2015). 
 
 

  Certamente a equipe técnica regida por vínculo institucional efetivo tende a trazer 

algumas vantagens na implementação de programas sociais, na promoção da integração da 

própria equipe e dessa com os usuários dos programas e dos demais sujeitos envolvidos na 

sua implementação, na confiabilidade, na continuidade dos serviços prestados, evitando a 

subtração abrupta desses e suas consequências, como explicitou uma discente, além de evitar 

a canalização desses recursos para outros serviços. 

  Dados obtidos por meio de documentos oficiais acenam para o montante de recursos 

financeiros que “justificam”, de certa forma, a “satisfação” de Curió em relação aos valores 

alocados a essa comissão. Aqui ilustraremos parcialmente esses valores, porque referendados 

em apenas duas rubricas diferentes e em anos distintos, pois foram os dados que conseguimos 

obter. Assim, de acordo com informações contidas em documento da Pró-Reitoria de 

Planejamento (PROPLAN) intitulado Distribuição Interna do Orçamento – Recursos do 

Tesouro Nacional, precisamente Recursos do PNAES, os valores repassados para a UFRN em 

2014 e parte desses para a CAENE, destinado à Bolsa de Apoio a estudante com deficiência, 

totalizaram R$ 160.000,00. Também referendado no Documento orientador do Programa 

Incluir, no exercício de 2013 foi repassado para a UFRN R$ 336.656,84. Logo, considerando 
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a afirmação anterior de Curió de que os recursos oriundos desse programa são creditados 

diretamente na rubrica da CAENE, presume-se que esses valores são aceitáveis para o 

atendimento das demandas. 

  Considerando o aporte financeiro transferido sistematicamente a essa IFES, 

concordamos com a equipe técnica da CAENE de que esse é um dos principais fatores que 

contribuem para a implementação das ações dessa comissão e, em particular, do Programa 

Incluir na UFRN. 

 

4.1.4 EIXOS DO PROGRAMA INCLUIR 

 

Como ação norteadora, a Política de Acessibilidade se institucionaliza nas IFES por 

meio dos Núcleos de Acessibilidade que se estruturam com base nos seguintes eixos:  

 

a) Infraestrutura 
Os projetos arquitetônicos e urbanísticos das IFES são concebidos e implementados, atendendo os 
princípios do desenho universal. 

b) Currículo, comunicação e informação 
A garantia de pleno acesso, participação e aprendizagem das pessoas com deficiência, dá-se por 
meio da disponibilização de materiais didático e pedagógicos acessíveis: de equipamentos de 
tecnologia assistiva e de serviços de guia-intérprete e de tradutores e intérpretes de Libras. 

c) Programas de extensão 
       A participação da comunidade nos programa de extensão é assegurada a todos e a todas, por meio 
       da  efetivação  dos  requisitos  de  acessibilidade.  Além disso, disseminar  conceitos  e  práticas  de  
       acessibilidade  por  intermédio  de  diversas  ações  extensionistas,  caracteriza-se  em compromisso 
       institucional com a construção de uma sociedade inclusiva. 
d) Programas de pesquisa 

O desenvolvimento de pesquisas básica e aplicada, abrangendo as inúmeras áreas do conhecimento 
tem sido importante mecanismo para o avanço da inclusão social das pessoas com deficiência, 
quando se fundamenta no princípio da transversalidade, do desenho universal e no reconhecimento 
e valorização da diferença humana, compreendendo a condição da deficiência como característica 
individual. Assim, é possível, dentro das especificidades de cada programa de pesquisa, articular, 
ressignificar e aprofundar aspectos conceituais e promover inovação, ao relacionar as áreas de 
pesquisa com a área da tecnologia assistiva (BRASIL, DOCUMENTO ORIENTADOR DO 
PROGRAMA INCLUIR: acessibilidade na educação superior,  2013, p.13).  

 

  Os eixos imediatamente identificados inscrevem-se como estruturantes dos Núcleos de 

Acessibilidade das IFES. Com esse entendimento, indagamos a Curió quais os eixos do 

Programa Incluir são implementados na UFRN. Segundo ele, a CAENE trabalha todos os 

eixos, mas em parceria com as unidades acadêmicas relacionadas a cada eixo. Em se tratando 

do eixo da infraestrutura, essa comissão desenvolve trabalho com a Superintendência de 

Infraestrutura numa perspectiva de trazer à tona a discussão em torno da eliminação de 

barreiras arquitetônicas. Sobre o eixo de ensino, a CAENE trabalha com a Pró-Reitoria de 
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Graduação, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e com 

a Secretaria de Educação à Distância.  

  Com as Pró-Reitorias e Secretaria supramencionadas, as discussões giram em torno da 

política de educação inclusiva, notadamente acerca da flexibilização curricular, da avaliação 

adaptada, da análise curricular, assim como a realização de projetos de formação continuada 

para professores. Então, a gente dá palestras, dá orientação individualizada pra professores e 

coordenadores; enfim, a toda a comunidade acadêmica, no sentido de dar suporte e 

informações para que esses alunos possam ser atendidos de forma adequada (CURIÓ, 

entrevista concedida em 24/07/2015). 

  Entendemos por parceria um arranjo institucional apoiado em instrumento contratual 

entre as partes que se propõem cooperação mútua para atingir interesses comuns. Partindo 

dessa compreensão, supomos que “parcerias” institucionais ou extrainstitucionais, como 

mencionado em outro momento da entrevista com Curió, não são formalizadas juridicamente. 

Portanto, do ponto de vista jurídico, não se configuram como tal.   

  Não obstante, se tomarmos como referência as estratégias de implementação no 

contexto da pesquisa avaliativa, Draibe (2001) concebe as parcerias e as redes de apoio com 

uma conotação menos formal, alinhando-as aos diferentes grupos de interesses que, mais 

amplamente, relacionam-se com o programa avaliado. Essas se constituem em alianças ou 

coalizões mobilizadas para apoiar o programa e, simultaneamente, vencer as resistências de 

que a implementação não está isenta. Supomos que, no sentido atribuído por Draibe, as 

parcerias e redes de apoio se aproximam mais da conotação de parcerias mencionadas pelo 

entrevistado em tela.  

Sobre o eixo programas de pesquisa, ainda em consonância com a narrativa de Curió, 

a UFRN atua em duas frentes. A primeira diz respeito ao estímulo e articulação da Pró-

Reitoria de Pesquisa no fomento de editais que tornem evidente o protagonismo dos 

acadêmicos com necessidades educacionais especiais em projetos de pesquisa. A segunda 

remete a pesquisas e grupos de pesquisas existentes na UFRN, os quais vêm desenvolvendo 

estudos na área de tecnologia assistiva12, inclusive recentemente a UFRN foi contemplada 

com a aprovação de um edital do Ministério da Tecnologia em parceria com o Ministério da 

Educação, para a criação de um Núcleo de Tecnologia Assistiva. Nessa área, a UFRN vem 

                                                 
12 Entende-se por tecnologia assistiva produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que 
objetivam promover a funcionalidade, relacionada à atividade e participação, de pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social (BRASIL. 
ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, ART. 6º, inciso III, 2013, p. 3). 
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agregando conhecimentos, como por exemplo, desenvolveu projeto de cadeiras de rodas 

motorizadas, sinalizador para diagnóstico precoce da dislexia [...] Pesquisas na área da 

surdez, da deficiência visual, com repercussão no cenário nacional. Do seu ponto de vista, 

estudos concluídos e em curso nessa área são, ou indicam se tornar, promissores.  

  Não obstante, no decorrer do seu relato, o entrevistado deixa explícito que essa 

comissão não tem conhecimento ou parceria com todos os projetos de pesquisa desenvolvidos 

ou em desenvolvimento. Em suas palavras: Alguns desses projetos a CAENE tem 

conhecimento, tem parceria [...]  No entanto, existe, com certeza, outros projetos e outras 

pesquisas que apesar de a gente não ter conhecimento, muitos trabalhos tem sido 

desenvolvidos (CURIÓ, entrevista concedida em 24/07/2015). 

  Com base no depoimento acima, pode-se constatar que há uma frágil articulação da 

CAENE com o eixo programa de pesquisa. Isso talvez possa ser atribuído à ideia de que a 

discussão da política de educação inclusiva não é algo que é fácil e também não é algo que 

esteja introjetado na cultura institucional, então isso vem sendo feito progressivamente, 

apesar da recomendação da gestão superior sobre essa política se pautar na 

transversalidade dessa discussão para todas as Pró-Reitorias (Ibid).  

  Seguindo esse raciocínio, a não introspecção dessa política por algumas Pró-Reitorias 

aponta para o seguinte resultado, 

 

O que a gente identificou no início é que, poucos alunos, ou a maioria deles, não se 
engajam, ou não estavam engajados em atividades de pesquisa, nem de extensão e 
de ensino, tendo em vista ainda uma concepção enraizada do modelo clínico de 
deficiência, né, de que essas pessoas são incapazes, são limitadas (CURIÓ, 
entrevista concedida em 24/07/2015).  
 
 

  Dos relatos de Curió sobre a implementação dos eixos do Programa Incluir na UFRN, 

podemos extrair que o trabalho dessa comissão com as unidades acadêmicas se materializa 

fundamentalmente em discussões, orientações sobre a temática de educação inclusiva, 

assessoramento no planejamento das ações que envolvem essa área. Todavia, a elaboração e a 

execução de projetos são de responsabilidade de cada unidade. Constatamos também que nem 

todas as unidades aderiram igualmente à política de inclusão educacional, por conseguinte 

determinadas dimensões que compõem o tripé da universidade deveriam se corresponsabilizar 

pra que esse projeto de inclusão ele seja de fato efetivado [...] nas várias perspectivas: 

ensino, pesquisa e extensão (ibid.).  

  Respaldando-nos nas discussões e reflexões anteriores sobre a implementação do eixo 

programa de pesquisa do Programa Incluir na UFRN, observamos uma complexidade de 



164 
 

elementos que confluem nesse processo: as recomendações da gestora da UFRN, o aporte 

normativo que subsidia os direitos dos acadêmicos com deficiência e o argumento de que a 

cultura institucional não incorpora totalmente a educação numa perspectiva inclusiva, a visão 

da deficiência ainda persiste como sinônimo de incapacidade.  

  Os dois primeiros aspectos evidenciados tendem a favorecer a implementação do eixo 

em discussão e do programa como um todo, diferente dos dois últimos, que se inscrevem 

como obstáculos à sua realização. Tal ambiguidade nos leva a perguntar: por que a suposta 

cultura institucional desfavorável à educação inclusiva não se reflete igualmente em todas as 

unidades acadêmicas? A não incorporação da cultura inclusiva não estaria relacionada à 

importância que cada unidade acadêmica atribui a essa temática? Qual o lugar que a educação 

nessa perspectiva ocupa na escala de interesse dessas unidades acadêmicas?  

  O fato é que constatamos certo distanciamento, ou a falta de um acompanhamento 

mais sistemático dessa meta na UFRN, o que pode ser atribuído aos argumentos mencionados 

como óbices, associados à baixa articulação da CAENE com a Pró-Reitoria de Pesquisa, 

conforme foi explicitado anteriormente. Desse modo, podemos inferir com base na 

argumentação de Pressman e Wildavsky (1998) que a implementação desse eixo não 

correspondeu, nesse momento, as expectativas plasmadas na formulação do Programa 

avaliado. 

  Em se tratando do eixo programa de extensão, não foi ventilado como se efetiva sua 

implementação, por conseguinte, não dispomos de elementos para sua interpretação, análise e 

avaliação. Sobre os eixos infraestrutura e comunicação e informação nos debruçaremos nas 

subseções 4.2.2 e 4.2.3. 

 

4.1.5 PROCESSO DE MONITORAMENTO  

 

Entre os autores estudados sobre a temática avaliação de políticas públicas em seus 

distintos recortes programáticos, Draibe (2001) e Silva (2001) consideram o monitoramento 

como uma atividade gerencial. Logo, situam-no, preponderantemente, como uma iniciativa 

institucional interna, distinta da pesquisa avaliativa, apesar de estarem diretamente 

relacionados. 

Compreendemos monitoramento como uma atividade gerencial de fluxo contínuo 

orientada pela observação, acompanhamento e feedback das ações efetivadas no decorrer da 

implementação do programa para confrontar as atividades executadas com as atividades 
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planejadas e, com base nas informações e controles produzidos, subsidiar  gestores, 

planejadores e avaliadores. 

Segundo Silva (idem), o gestor inclui no processo de monitoramento todos os níveis 

hierárquicos, acompanha e controla o desenvolvimento das ações executadas, comparando 

com o planejado. Destarte, o monitoramento revela múltiplos objetivos:  

 

auxiliar na execução do programa; melhorar a função gerencial; assegurar a 
eficiência e produtividade de um programa; organizar fluxos de informações sobre o 
programa e auxiliar o processo de avaliação, constituindo-se fonte de informação 
para o pessoal do planejamento da execução e da avaliação (SILVA, 2001, p. 79). 
 
 

A autora acima referenciada elaborou um quadro comparativo entre monitoramento e 

avaliação, de sorte que, ao mesmo tempo, enfatiza a distinção entre ambas, conforme se 

visualiza no quadro a seguir.  

 

QUADRO 08: Dimensões Comparativas entre Monitoramento e Avaliação 

Dimensão Monitoramento Avaliação 

Objeto Acompanha sistematicamente ações 
e tarefas. 

Examina e analisa impactos e 
resultados, voltando-se para fins e 
propósitos. 

Momento Processo contínuo durante a 
execução do programa. 

Processo situado antes, durante ou 
depois da execução do programa. 

Objetivo Garantir o desenvolvimento dos 
trabalhos conforme planejado. 

Analisar relações entre 
processo/resultados /impactos. 

Atitude Descritiva e corretiva Descritiva, interpretativa e 
experimental. 

Recomendações Ajuste ao plano de trabalho ou na 
estratégia de execução 

Revisão de ações, recursos e metas. 

Fonte: Silva, 2001, p. 97. 

 

 Articulando a definição de monitoramento com o Programa Incluir, é certo que o 

Documento orientador desse Programa não trata diretamente do processo de monitoramento, 

mas no item VII aborda os indicadores que, entendemos, se inscrevem como instrumentos 

para aferir os resultados e os impactos desse programa.  

Os indicadores expressos no documento citado são: Indicadores de Impacto, 

Indicadores de Metas e Indicadores de Processo. O primeiro quantifica os estudantes com 

deficiência matriculados anualmente nas IFES que estruturaram Núcleos de Acessibilidade. O 

segundo volta-se para quantificar os núcleos implantados nas IFES, e o indicador de processo 

articula quantidade de recursos financeiros investidos versus quantidade de projetos 



166 
 

elaborados. Consideramos oportuno esclarecer que não nos propusemos na avaliação 

realizada a trabalhar com os indicadores imediatamente mencionados. 

Jannuzzi (2005, p.2), interpretando Milles (1985) e o documento das Nações Unidas 

(1988), expõe que, 

 

No campo aplicado das políticas públicas, os indicadores sociais são medidas usadas 
para permitir a operacionalização de um conceito abstrato ou de uma demanda de 
interesse programático. Os indicadores apontam, indicam, aproximam, traduzem em 
termos operacionais as dimensões sociais de interesse definidas a partir de escolhas 
teóricas ou políticas realizadas anteriormente. [...] Possibilitam o monitoramento das 
condições de vida e bem-estar da população por parte do poder público e da 
sociedade civil e permitem o aprofundamento da investigação acadêmica sobre a 
mudança social e sobre os determinantes dos diferentes fenômenos sociais. 

 

Sintonizados com as compreensões anteriores, inferimos que os indicadores 

contribuem com o monitoramento das ações empreendidas, o qual, por sua vez, auxilia no 

processo avaliativo. Desse modo, indicadores, monitoramento e avaliação são organicamente 

articulados, embora cada um mantenha sua singularidade.  

Jannuzzi (2005), assim como Draibe (2001), dão a conhecer que para cada tipo de 

avaliação existem indicadores correspondentes. Assim, segundo Draibe (op. cit) os 

indicadores são de Eficácia, Eficiência e Efetividade. O primeiro se relaciona com a avaliação 

de Processo, os outros indicadores com avaliação de impacto. 

Quanto ao aspecto do monitoramento, tomamos como parâmetro o discurso recorrente 

de acadêmicos, presidente e técnicos da CAENE a respeito de uma ficha enviada no final de 

cada semestre letivo, consultando os discentes cadastrados nessa comissão sobre as 

dificuldades e o nível de satisfação vivenciados no decorrer do semestre, assim como as 

reivindicações para providências futuras.  

Interpretamos a citada ficha como uma modalidade de monitoramento da CAENE em 

relação às atividades implementadas e/ou acompanhadas. A esse respeito, a opinião dos 

discentes diverge, conforme se pode observar em suas narrativas.  

Para o discente Topázio, esse formulário é um meio da referida comissão atualizar a 

identificação de necessidades e providenciar respostas correspondentes às mesmas, ao longo 

do semestre subsequente. Em suas palavras:  

 
 
O [sic] CAENE tem sido fundamental nesses apoios, eles que mediam, eles 
semestralmente enviam para mim um formulário [não] é sobre o que eu quero, o que 
eu vou precisar, qual é o seu problema, o que você quer, o que você vai precisar aí 
eu vou indicando nesse formulário o que é que eu preciso  (TOPÁZIO, entrevista 
concedida em 10/04/2014). 
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No entanto, na concepção de outra discente, o referido formulário não acena para 

nenhuma possibilidade de redefinições e/ou mudanças sobre os serviços prestados pela 

CAENE. Antes, as sugestões propostas não são consideradas. Tampouco o formulário traz 

inovações ou ventila alguma facilidade posterior para os alunos. E, se houver alguma 

exigência nessa direção, o aluno é confrontado. Assim, essa maneira de monitorar se 

aproxima mais de um apêndice burocrático, além de expressar uma forma de controle por 

quem o utiliza. A visão da estudante sobre o formulário é assim exposta: 

 

Tem um questionário que a gente a todo semestre tem que dizer como foi, o que a 
gente usou da CAENE, desde que começou é o mesmo questionário e exige que a 
gente responda e não muda nada, mas exige que a gente responda, não muda 
absolutamente nada. O que a gente coloca lá como sugestões, não muda. As 
facilidades pra gente e se for exigir alguma coisa a gente é confrontado (ÁGUA 
MARINHA, entrevista concedida em 07/04/2015).  
 
 

Ainda sob o ponto de vista da mesma aluna, a aplicação do referido formulário, em 

tese, contempla uma modalidade de monitoramento, cumpre apenas com exigências 

institucionais, notadamente no preenchimento de dados estatísticos evocados recorrentemente 

por organismos financiadores de programas. Desse modo, equipara-o à provinha Brasil13. Em 

seus termos: 

 

Eu percebo que é alguma coisa, sabe, essas provinhas Brasil que não sei o que, que é 
só pra números, pra dá satisfação a programa a, b, ou c, que tem tantos sendo 
atendidos, porque tem verba no meio, eu não tenho certeza, mas é o que eu suponho 
(idem). 
 
 

Do exposto se pode considerar que a ficha utilizada pela CAENE junto aos discentes é 

uma forma de monitoramento, mas ela, a ficha, não se inscreve entre os indicadores previstos 

no documento oficial do Programa Incluir. Portanto, nesse aspecto, constatamos um 

distanciamento entre os indicadores previstos no desenho desse programa e o monitoramento 

efetivado por essa comissão, mediante a ficha mencionada.  

Em relação aos indicadores de impacto e de processo, esses poderão até estar sendo 

aferidos em outras instâncias da UFRN, mas não dispomos dessa informação. Entretanto, em 

                                                 
13 Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Sistema Nacional 
de Avaliação da Educação Básica (Saeb) a partir de 1990, vem produzindo indicadores sobre o sistema 
educacional brasileiro. Com esse intuito introduziu a Provinha Brasil que é uma avaliação diagnóstica que visa 
investigar o desenvolvimento das habilidades relativas à alfabetização e ao letramento em Língua Portuguesa e 
Matemática, desenvolvidas pelas crianças matriculadas no 2º ano do ensino fundamental das escolas públicas 
brasileiras (BRASIL.INEP, 2015). 
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se tratando particularmente do indicador de impacto, tecemos alguns comentários. Ora, se a 

CAENE é o órgão, a priori, responsável pela efetivação das políticas de educação inclusiva, 

caberia, formalmente, a essa comissão a verificação empírica desse indicador. Mas essa 

possibilidade traz subjacente dificuldades operacionais, considerando que essa comissão só 

cadastra aqueles estudantes que a procuram espontaneamente, logo não traduziria a realidade 

institucional. Além disso, o cadastro da CAENE inclui acadêmicos com necessidades 

educacionais específicas, público-alvo mais abrangente do que o recomendado no programa, 

nele é constituído por estudantes com deficiência, igualmente não corresponderia ao indicador 

previsto no documento formal.  

 

4.1.6 CARACTERIZAÇÃO DOS ACADÊMICOS COM DEFICIÊNCIA NA UFRN 

 

Identificar os discentes que constituem o público-alvo do Programa Incluir: 

acessibilidade na educação superior na UFRN remete revisitar o aporte jurídico-legal que 

subsidia as políticas de educação especial e de educação especial de orientação inclusiva que, 

ao longo do tempo, definiram os potenciais beneficiários das mesmas no território brasileiro. 

Nesse sentido, tomamos como fio condutor as normatizações nacionais, considerando 

igualmente as internacionais de maior relevância que influenciaram aquelas, sobretudo a 

partir da década de 1970, momento em que a educação especial vai se consolidando, sem, 

contudo, ignorar as primeiras iniciativas. Dialogamos também com autores como Bueno 

(2011), Mazzota (2011), Jannuzzi (2004; 2012), Carvalho (2012), Caiado et al (2014), entre 

outros.  

Dos estudos empreendidos, extraímos que o atendimento educacional especializado 

tinha inicialmente como destinatário pessoas com deficiência – originariamente deficiências 

orgânicas, como visual e auditiva, e, posteriormente, mental. De acordo com Bueno (2011), 

até a década de 1950, praticamente não se falava em educação especial, mas em educação dos 

deficientes. A partir de então, o termo deficientes passa a ser substituído por excepcionais14.  

A nova nomenclatura adotada para referenciar a população da educação especial 

vincula-se ao desenvolvimento econômico impulsionado pela incipiente industrialização e 

urbanização, assim como pela introdução de pessoas com distúrbios (de personalidade, de 

aprendizagem, de linguagem) e superdotação, além de pessoas com deficiência. Tem-se, 

assim, a ampliação do público da educação especial enfeixado sob a denominação de 

                                                 
14 Para uma leitura aprofundada do assunto remeto o leitor à obra Educação especial brasileira: questões 
conceituais e de atualidade de autoria de José Geraldo Silveira Bueno (2011). 
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excepcionais, a qual se manterá até a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 

1961. Naquele momento, se, por um lado, o universo dos usuários da atenção especial se 

expande, por outro, a educação especial continua restrita à educação básica. 

Todavia, a Constituição Federal/1988, Art. 208, inciso III, quando se refere ao 

atendimento educacional especializado, retoma a designação inicial, isto é, portadores de 

deficiência, nomenclatura mantida pela Política Nacional Para a Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência, sancionada em 1989 e regulamentada pelo Decreto Nº 3.298/1999.  

Diferenciando-se das normatizações das duas décadas precedentes a estes dois últimos 

instrumentos jurídico-legais imediatamente mencionados, verifica-se, novamente, a restrição 

dos usuários da educação especial às pessoas portadoras de deficiência, mas neles se 

vislumbra a ampliação dos níveis educacionais. Contudo, ressalta-se que a Constituição 

Federal de 1988 não faz alusão a nenhum nível educacional, portanto deixa subjacente a ideia 

de que ela perpassa a todos. Todavia, contrapondo-se à CF/1988, a Política Nacional Para a 

Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, o Art. 27 faz menção a todos os níveis 

educacionais, inclusive o superior. 

  Nesse percurso histórico normativo, tem-se a Portaria Nº 1.793/1994. Nela é 

introduzida a expressão educandos com necessidades especiais, sendo a mesma conservada 

no Aviso Circular Nº 277/1996, ambas relativas à educação especial na educação superior. 

Ainda nessa mesma época, é sancionada a LDB/1996, que em seu Art. 58 identifica os 

discentes dessa modalidade de educação como educandos portadores de necessidades 

especiais, mas restrita à educação infantil.  

  Supõe-se pertinente registrar que a legislação “maior” da educação nacional não 

referenda a educação especial para o nível superior, naquele momento histórico. Essa lacuna 

seria preenchida pelos instrumentos normativos mencionados no parágrafo anterior. Isso leva 

a indagar: por que a educação especial não foi contemplada no ensino superior pela 

LDB/1996? Tal ausência estaria reafirmando o descrédito de que pessoas com deficiência 

seriam incapazes de galgar esse nível educacional?    

  Observando-se as datas de publicações das normatizações internas acerca da educação 

especial, é possível atribuir à inserção do novo termo – portadores de necessidades especiais –

em decorrência da influência da Conferência Mundial sobre Necessidades Especiais, realizada 

em Salamanca, na Espanha, em 1994, que define como público-alvo estudantes com 

necessidades educativas especiais. Posteriormente, a Resolução CNE/CEB nº 2/2001 adota a 

expressão dessa conferência.  

Entende-se que a expressão necessidades educacionais especiais para se referir a 
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segmentos populacionais objeto de atenção diferenciada na educação, ou utilizando a 

deliberação da Declaração Mundial intitulada Educação para Todos (1990), que preconiza o 

direito à educação para todas as crianças, inclusive aquelas marginalizadas pela condição 

social, étnico-racial, linguística, com deficiência, dentre outras, além de muito abrangente, 

não especifica claramente em que consistem tais necessidades educativas. Tal indeterminação 

gera dificuldades para identificação das particularidades das necessidades pedagógicas que 

deveriam ser atendidas pela educação especial, além de suscitar interpretações para além 

dessa modalidade de ensino. 

  A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, 

sancionada em 2008 e em vigência, de certa forma preenche essa lacuna quando define como 

público-alvo de suas intervenções pessoas com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Tal definição repercute na LDB/1996 

alterando seu texto original, mediante a Lei 12.796/2013. 

Situando a Universidade Federal do Rio Grande do Norte no campo da discussão da 

educação especial, constatamos a existência de acadêmicos com características inerentes ao 

público-alvo dessa modalidade de educação. Tal população tem como suporte institucional a 

Comissão Permanente de Apoio a Estudantes com Necessidades Especiais, órgão responsável 

pela implementação de políticas de educação especial inclusiva na UFRN. 

Não obstante, os discentes espontaneamente podem, ou não, se cadastrar nessa 

comissão. Optando pelo cadastramento, desencadeia-se todo um procedimento que iremos 

narrando/interpretando/avaliando ao longo deste trabalho. Contudo, interessa destacar nessa 

discussão do público-alvo da educação especial, no âmbito da UFRN e atendido pela CAENE, 

esses acadêmicos são identificados como estudantes com necessidades especiais, amplia-se, 

assim, o público-alvo para além do preconizado na Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva, vigente. Ademais, e reiterando nossa linha argumentativa, 

dada a abrangência e a indeterminação que essa expressão encerra, utilizá-la tende a incorrer 

no risco de resultados opostos às suas finalidades, isto é, em vez de oportunizar a inclusão 

educacional, poderá contribuir, ao lado de outros fatores, para reafirmar a exclusão dos 

demandatários da educação especial.  

Feitas essas considerações, delimitamos como sujeitos da nossa pesquisa, na categoria 

discentes, acadêmicos com deficiência sensorial, física, intelectual e múltipla.  

Uma leitura historiográfica da educação formal voltada para as pessoas com 

deficiência revela que ela se diferenciou em uma mesma sociedade em momentos históricos 

diferentes, assim como em distintas sociedades no mesmo momento histórico. Fazendo 
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referência ao primeiro aspecto, são irrefutáveis as mudanças que foram se sucedendo, 

amparadas em fatores econômicos, sociais, políticos, culturais, tecnológicos, descobertas 

científicas, sobretudo no campo da saúde. Tais mudanças têm rebatimentos nos paradigmas 

educacionais e nos modelos de conceber a deficiência. 

 Entretanto, as mudanças nos paradigmas educacionais não foram introduzidas 

simultaneamente em todas as sociedades no mesmo momento histórico. Nessa direção, 

tomamos como parâmetro comparativo o Brasil e países asiáticos e europeus, 

especificamente. Esses últimos (Jomtien – 1990 e Espanha – 1994, respectivamente) 

realizaram duas Conferências Internacionais sobre educação inclusiva na década de 1990, 

enquanto o Brasil, na mesma década, criou a Política de Educação Especial, observando o 

paradigma integracionista, segregacionista, contrastando as orientações daquelas 

conferências. 

Na sociedade brasileira se tem registro, desde o período colonial, da criação do 

Instituto dos Meninos Cegos e do Instituto dos Meninos Surdos, os quais se dedicavam à 

educação básica para crianças cegas e surdas, ambos situados no Rio de Janeiro. Todavia, é 

no século XX que ocorre um aumento quantitativo, mas não universalizado, de matrículas de 

pessoas com deficiência, assim como se amplia o acesso de pessoas com outros tipos de 

deficiência, além da deficiência visual e auditiva e de patologias, predominantemente em 

escolas e/ou classes especiais, sobretudo em instituições filantrópicas e, secundariamente, em 

instituições públicas e privadas. Nessas instituições predominou durante muito tempo o 

modelo médico, subsidiando o paradigma segregacionista, deslocando-se paulatinamente para 

o modelo social e o paradigma integracionista. Só recentemente vem-se adotando a 

perspectiva inclusiva. 

 Se o acesso desse grupo social à educação básica teve uma cobertura restrita por um 

longo período, o que se poderia esperar do acesso dessas pessoas à educação superior, que 

decorre daquela? Mas esse não é um fato isolado, compõe um emaranhado de fatores que se 

intercruzam, entre os quais se destaca a falta de políticas numa perspectiva inclusiva que 

criasse as condições necessárias ao acesso, à participação e à aprendizagem de alunos com 

deficiência em todos os níveis educacionais. Essa condicionalidade possibilitaria 

potencialmente demandas para a educação superior. 

Por outro lado, no Brasil, a universidade foi implantada tardiamente e com 

características excludentes. Tardia porque implantada no século XX, enquanto as primeiras 

universidades da América remontam ao século XVI. Excludente porque o critério de acesso é 

balizado pelo mérito do candidato. Tal meritocracia, frequentemente, está associada à 
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qualidade da educação básica, essa polarizada entre educação pública e privada. Excludente 

também pelo descompasso entre a potencial demanda de acesso e a quantidade de vagas 

ofertadas, anualmente. Excludente, ainda, porque é baixo o índice de ingresso de pessoas em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica, tampouco de pessoas com deficiência nessas 

instituições.  

  Nesse contexto, o acesso de pessoas com deficiência à educação superior foi 

crescendo paulatinamente. Todavia, inexistem dados precisos e confiáveis sobre o 

quantitativo de matrículas desse grupo de acadêmicos nesse nível educacional no período 

anterior ao ano 2000, que é quando o MEC/INEP passou a contabilizá-los no Censo da 

Educação Superior.  

Esse cenário começa a ser redesenhado nos anos finais do século XX, no rastro de um 

conjunto de medidas, entre as quais citamos: Política Nacional para a Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência, políticas afirmativas estabelecendo cotas de acesso, normatizações 

como o Aviso Circular Nº 277/1996, que orienta a quebra de barreiras arquitetônicas, de 

comunicação e informação, a disponibilização de equipamentos e de recursos humanos 

especializados para apoiar essas pessoas a partir do concurso vestibular, mantendo-se no 

período de formação profissional. 

Na UFRN, segundo Melo (2009), o registro do primeiro discente com deficiência data 

da década de 1990, mas é em 2001, com o ingresso de três pessoas com deficiência visual, 

que algumas inquietações começam a surgir entre os professores. 

Estabelecendo um paralelo entre o período da implantação de normatizações voltadas 

para atender necessidades educacionais básicas de pessoas com deficiência e o ingresso 

desses discentes na UFRN, supõe-se que esses, em parte, podem estar vinculados àquelas 

iniciativas legais de âmbito nacional.  

Os efeitos das medidas anteriormente citadas, agregadas ao conjunto de outras no 

decorrer no século em curso, como a criação dos seguintes programas: PROUNI, FIES, 

REUNI, PNAES, Bolsa Permanência, Programa de Cotas, e de novas universidades públicas e 

de Institutos Tecnológicos Federais, do ensino superior à distância, refletem no crescimento 

de matrículas de acadêmicos na educação superior, entre os quais aqueles com deficiência, 

conforme ilustramos com o gráfico Nº 03, p. 108. 

 A UFRN segue a tendência nacional. Tal assertiva pode ser confirmada com dados do 

Relatório da CAENE para compor o Relatório de Gestão exercício 2010 - 2014. Nele se 

constata entre 2010 e 2013 um crescimento de 55% na quantidade de matrículas de estudantes 
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com necessidades educacionais especiais, mantendo-se inalterado no ano de 2014 em relação 

ao ano de 2010. Ilustra essa afirmação o gráfico a seguir: 

 

GRÁFICO 11: Quantitativo de alunos com NEE na UFRN por anos de ingresso 
no período 2010 - 2014 

 

Confrontando os dados com a quantidade numérica de estudantes com necessidades 

educacionais disponibilizados pela CAENE em atenção ao ofício nº 01/2015, por nós enviado 

para subsidiar esse estudo, contatamos um descompasso entre eles. Segundo o quadro 

enviado, no ano de 2011 foram cadastrados na CAENE 20 discentes com necessidades 

educacionais especiais; em 2012, 29 discentes nas mesmas condições; em 2013, 36 

estudantes; e em 2014, 34. 

 No mesmo documento, observando a quantidade de acadêmicos com deficiência que 

ingressaram nos anos demarcados no parágrafo anterior (2011, 2012, 2013 e 2014) e a sua 

decomposição por gênero, também observamos divergência expressiva. Percebemos o total de 

119 alunos cadastrados nesse período, contra 239, considerando a questão de gênero. Essa 

incongruência leva-nos a questionar a precisão dos dados enviados. Logo, subsidiar estudos 

com essa fonte de informação requer cuidados e atenção para não falsear a realidade.  

Pensando em nos distanciar dessa possibilidade e pautar nossa pesquisa em dados 

confiáveis, utilizamos dados de fonte primária para a composição do quadro amostral 

referente aos discentes com deficiência matriculados na UFRN, no período estabelecido para 

o estudo. 

 Essas informações discrepantes serão expostas de forma mais clara no quadro a 

seguir.   

 
 



174 
 

QUADRO 09: Quantitativo de Acadêmicos com Necessidades Educacionais Especiais 
fornecidos pela CAENE a pesquisadora, versus Relatório de Gestão no período 2010-

2014 
 

 

ANO DE 

INGRESSO 

DADOS ENVIADOS A PESQUISADORA  
DADOS EXPRESSOS NO 

RELATÓRIO GESTÃO  
2010-2104 

 

DISCENTES 

GÊNERO 

MASCULINO FEMININO 

2011 20 25 18 39 

2012 29 29 24 43 

2013 36 32 31 56 

2014 34 39 41 37 

TOTAL 119 125 114 175 

Fonte: construído com base no documento enviado a pesquisadora e no Relatório de Gestão exercício 2010  -
2014. 
 
 
 Após essa breve contextualização da educação superior no Brasil, com ênfase no 

acesso dos universitários com deficiência, passaremos à caracterização dos acadêmicos com 

deficiência matriculados UFRN, campus central, cursos de graduação, modalidade presencial, 

em diferentes graus (bacharelado, licenciatura, tecnológico), no período de realização da 

pesquisa de campo, nos meses de março a outubro de 2015. Para tanto, foram levantados 

dados pessoais, ano de ingresso, curso e período que o discente está frequentando, quantidade 

de disciplinas em que está matriculado por semestre letivo, turno em que estuda, se 

desenvolve alguma atividade remunerada e os tipos de deficiência. 

A caracterização dos discentes com deficiência na UFRN no período de 2012 a 2014 

reflete os dados coletados em fonte primária, isto é, exprime os relatos de quatorze (14) 

acadêmicos com diferentes tipos de deficiência que compuseram o quadro amostral, 

matriculados em diferentes cursos de graduação nessa IFES. 

Os aspectos relativos à identificação agregam faixa etária e gênero. Em relação à faixa 

etária, oito (08) estudantes com deficiência estão com idade entre 30 a 34 anos. Três (03) têm 

entre 24 a 29 anos, dois (02) estudantes têm entre 20 e 24 anos e um (01) tem acima de 50 

anos. Prevalece a faixa de idade entre 30 e 34 anos. Essa faixa etária não é a considerada 

adequada para frequentar este nível de ensino, conforme é reiterado em documentos e 

publicações acerca da área. A faixa etária “aceitável” corresponde entre 18 e 24 anos.  

 Esse dado revela inexoravelmente o processo excludente que marcou a trajetória 

estudantil dessas pessoas. Galgar o ensino superior é uma conquista recente, pelas razões 

anteriormente explicitadas.  
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Em se tratando do gênero, constata-se maior incidência do sexo feminino, com a 

presença de nove (09) mulheres, e cinco (05) homens.  

Essa constatação revela sintonia com os dados do IBGE (Censo Demográfico – 2010), 

que assinala que no Brasil há mais mulheres com deficiência do que homens, isto porque é 

maior a incidência de morte de homens. Confira quadro abaixo: 

 

QUADRO 10: Mulheres com Deficiência no Brasil 

 
Fonte: Cartilha do Censo 2010 – Pessoas com Deficiência. 
 

 Os cursos que os alunos estão frequentando são variados. Destaca-se, entre eles, o 

curso de Pedagogia, com três (03) alunos; na sequência aparecem Ciências Sociais e Letras 

LIBRAS, cada um com dois (02) discentes. Nos demais cursos, a frequência é de um aluno 

com deficiência por curso, são eles: Serviço Social, Música, Artes Visuais, Administração, 

Geografia, Gestão Hospitalar e Enfermagem. 

 Entendemos que a deficiência não deve ser obstáculo na escolha dos cursos. Essas 

pessoas assim como as demais devem ser livres para fazer suas escolhas profissionais. Não 

obstante, identificamos no Regulamento dos Cursos de Graduação da UFRN, no Capítulo 

XVII que trata dos Estudantes com Necessidades Educacionais Especiais, Art. 335, inciso VII 

o seguinte teor: possibilidade de mudança de curso, em áreas afins, em caso de aquisição de 

deficiência permanente após o ingresso na Universidade que inviabilize sua permanência no 

curso de origem, a ser analisada pela Câmara de Graduação após parecer favorável da 

CAENE (UFRN, RESOLUÇÃO Nº 171/2013, p.54). 

 Esse inciso contraria os princípios da educação inclusiva, entre eles o que defende a 

adaptação da sociedade às pessoas com necessidades especiais. O referido inciso mostra a 

face inversa da inclusão, retrocede ao modelo integracionista que preceitua a pessoa com 

deficiência se adaptar à sociedade, além de privar a pessoa de fazer sua escolha de formação 

profissional. Contradiz o Programa Incluir quando recomenda que, 
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A inclusão das pessoas com deficiência na educação superior deve assegurar-lhes, o 
direito à participação na comunidade com as demais pessoas, as oportunidades de 
desenvolvimento pessoal, social e profissional, bem como não restringir sua 
participação a determinados ambientes e atividades com base na deficiência. 
Igualmente, a condição de deficiência não deve definir a área de interesse 
profissional (BRASIL. DOCUMENTO ORIENTADOR DO PROGRAMA 
INCLUIR: acessibilidade na educação superior, 2013, p. 11, grifo nosso). 

 

Contudo, o inciso VII da Resolução em relevo tem respaldado investidas institucionais 

ante dificuldades encontradas por discentes, seja por sua condição de deficiência, seja pela sua 

condição socioeconômica. A fala da discente traduz esse retrocesso:  

 

já me foi proposto mudar de turma [...] e eu não aceitei [...] E, também já me foi 
proposto o EaD. A coordenação do curso e a CAENE perguntaram se eu não 
pensava nessa possibilidade e outros professores também. Mas eu acho injusto 
porque eu não tenho nenhuma limitação que me impeça, a minha condição não me 
impede de tá presente na sala de aula, fazendo o curso presencial. O que está me 
dificultando é uma limitação que não é minha é do sistema. [...] Eu optando pela 
EaD eu vou está dando um passo pra trás no caso da minha contribuição pra 
inclusão, porque eu vou fazer EaD se é uma barreira que tem que ser quebrada. Se 
todo deficiente que encontrar essa dificuldade optar pela EaD as coisas não vão 
mudar, e aí eu não acho que isso seja inclusão, porque tão me dando a opção de não 
está na aula, de não está fazendo meu curso presencial. Então, por lei eu tenho que 
ter acesso a sala de aula. A educação não é pra todos? Por lei eu tenho esse 
direito garantido. Por que então a minha opção vai ser só EaD? (BRILHANTE, 
entrevista concedida em 09/04/2015, grifo nosso). 

  

 A narrativa da discente sintetiza com clareza a concepção de inclusão que reclama pela 

efetuação de mudanças profundas em diferentes dimensões, opõe-se a paliativos aligeirados e 

violadores de direitos. Ao mesmo tempo, indica a raiz da exclusão e seus desdobramentos na 

desigualdade social expressa originariamente na deficiência, mas tendo como pano de fundo a 

pobreza decorrente da organização e funcionamento do sistema capitalista; expõe também 

atitude discriminatória, constituinte da barreira atitudinal, agravada pela legitimação 

institucional encrustada no Regulamento dos Cursos de Graduação e reiterada pelo presidente 

da CAENE, nessa proposta. 

 Trazendo o relato da discente para a discussão da implementação de programa social, 

pensamos como Pressman e Wildavsky (1998) que, na implementação, é possível observar a 

introdução de inúmeros e inesperados fatores que revelam ambiguidades e interesses 

contraditórios nas políticas públicas. A esse respeito, particularmente, nos referimos, de um 

lado, à normatização institucional e, do outro, ao nível de politização da discente; politização 

necessária ao desencadeamento de pressões que devem advir dos estudantes para que as 

mudanças institucionais, nesse sentido, se materializem e, por conseguinte, direitos 

legalmente pensados sejam cumpridos. Para tanto, urge a criação de canais por meio dos quais 
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possa fluir o potencial reivindicativo desses estudantes em substituição à alternativas que 

tolhem o direito de estar presente, de participar da aula no campus universitário, de aprender à 

sua maneira e no seu ritmo. 

Do quadro amostral relacionado ao quantitativo de alunos com deficiência 

ingressantes anualmente na UFRN, os dados referentes aos anos observados não apresentam 

uma variação expressiva. Registra-se, entre o período demarcado, o ano de 2014 com o maior 

índice de ingresso, com cinco (05) estudantes. Em 2013, registram-se três (03), em 2015 e 

2012 dois (02) alunos em cada ano, um (01) em 2011 e um (01) em 2008, totalizando nas 

condicionalidades dantes estabelecidas, quatorze (14) alunos. Entre esses discentes, apenas 

uma encontra-se desnivelada. Ela ingressou em 2008 e apresenta deficiência intelectual. 

Em se tratando da quantidade de disciplinas que em geral se matriculam por semestre 

letivo, constatamos a prevalência de sete (07). Entre os quatro discentes que as mencionaram, 

dois acrescentaram que no 1º semestre se matricularam em oito componentes curriculares.  

Três discentes falaram em média seis (06) disciplinas, outros três se matricularam em média 

em quatro (04) componentes curriculares. Dois disseram cinco disciplinas; um disse que no 

semestre em curso está elaborando sua monografia; e um outro segue o que o seu curso adota, 

ou seja, trabalha com módulos. 

Essa questão se reveste de significado. Excetuando-se a discente que está desnivelada, 

os demais alunos com deficiência, sujeitos dessa pesquisa, matriculam-se em componentes 

curriculares na mesma proporção que a média dos demais universitários.  Esse fato, ao lado de 

outros, deve contribuir para desconstrução do preconceito que equaliza deficiência à 

incapacidade. Cabe a retórica de que se forem dadas as condições condizentes com as 

necessidades das pessoas com deficiência, o processo de aprendizagem dessas pessoas ocorre 

de forma satisfatória. Engrossamos também a retórica de que as limitações são atenuadas 

quando se minimizam as múltiplas barreiras sociais, pedagógicas, de comunicação e 

informação, arquitetônicas, de transporte e burocráticas. 

Quanto ao tipo de deficiência, constatamos cinco (05) acadêmicos com deficiência 

física, sendo três congênitas e duas adquiridas. Cinco (05) estão na situação de deficiência 

auditiva. Desses, dois apresentam surdez congênita e três deficiência auditiva, sendo uma 

congênita e duas adquiridas. Três (03) têm deficiência visual, dois são cegos (adquirida), um 

(01) apresenta baixa visão (congênita) e uma apresenta deficiência intelectual.         

 A maioria desses estudantes estuda à noite, três estudam no turno matutino e três no 

turno vespertino, um estuda nos horários manhã e noite e outro manhã e tarde.  
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 Dos quatorze estudantes, seis recebem algum tipo de bolsa existente na UFRN (Trilhas 

Potiguares, Auxílio Técnico, lotada no LA), três são bolsistas da CAENE, (supomos que 

recebem a bolsa acessibilidade, específica para os universitários com deficiência), uma bolsa 

é vinculada ao projeto de tradução e interpretação do ensino à distância), um está com estágio 

remunerado, vinculado ao curso de graduação, um trabalha e seis não desenvolvem nenhuma 

atividade remunerada. Desses, um é aposentado da Previdência Social. 

 Sabe-se que o acesso à expressiva parte das bolsas distribuídas na e pela UFRN 

vincula-se ao critério socioeconômico dos acadêmicos, particularmente à condição de 

vulnerabilidade social. Considerando essa condicionalidade e a quantidade de estudantes com 

deficiência (07) que adquiriram algum tipo de bolsa, supõe-se que a metade dos discentes com 

deficiência participantes dessa pesquisa se encontra na situação de vulnerabilidade social.  

O quadro a seguir ilustra ano de ingresso, gênero, idade, tipo de deficiência e curso 

que os estudantes com deficiência frequentam na UFRN. 

 

QUADRO 11: Distribuição de Acadêmicos com Deficiência na UFRN por Ano de 
Ingresso, Gênero, Idade, Tipo de Deficiência e Curso . 
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Fonte: Dados obtidos na pesquisa de campo realizada na UFRN entre os meses de março a outubro de 2015. 

 

Conjugando alguns desses aspectos mencionados podemos sumariar a seguinte 

categorização dos acadêmicos com deficiência da UFRN, nesse momento histórico: a maioria 

é constituída de mulheres e predomina a faixa etária compreendida entre 30 e 34 anos. 

Constatamos todos os tipos de deficiência nessa IFES, contudo há equivalência dos tipos de 
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deficiência auditiva e física. Confrontando com os dados do IBGE, há consenso quando se 

trata do índice de estudantes com deficiência intelectual e o oposto em termos de deficiência 

visual. 

 O curso com maior índice de matrículas de pessoas com deficiência é o de Pedagogia, 

na sequência e em igual proporção aparecem Ciências Sociais e Letras LIBRAS, os demais 

cursos são equivalentes. O ano com maior índice de ingresso foi 2014, metade desses 

acadêmicos participa de programas de bolsa, revelando sua baixa condição socioeconômica. 

Todos os discentes, variando de semestre a semestre, matriculam-se em média na mesma 

quantidade de componentes curriculares que os estudantes sem deficiência, não apresentam 

índices de reprovação, também seguem a tendência dos demais alunos, nesse sentido.  

Os aspectos analisados na caracterização dos discentes com deficiência na UFRN 

oferecem subsídios que conduzem a inferir que os recursos, serviços e apoios disponibilizados 

pelo Programa Incluir e demais serviços e recursos da CAENE, apesar de muitas 

incompletudes e dificuldades identificas no decurso da tese e explicitadas detalhadamente nos 

próximos subitens, podem ser avaliados positivamente no processo de formação profissional 

desses estudantes. 

 

4.1.7 PROCESSO DE DIVULGAÇÃO, INFORMAÇÃO E ACESSO AO PROGRAMA 

INCLUIR NA UFRN 

 

Partimos do pressuposto de que o acesso a qualquer programa social é precedido de 

sua divulgação, sobretudo para os potenciais usuários do mesmo. Não menos importante é a 

informação qualificada sobre tudo que diz respeito ao programa, de forma a viabilizar o 

acesso ao mesmo. Sobre os subprocessos anunciados para essa subparte, trataremos dos 

mesmos na visão dos diferentes sujeitos entrevistados. 

  

4.1.7.1 Na Visão dos Acadêmicos com Deficiência  

 

Para identificarmos se os supostos usuários do Programa Incluir tinham clareza do 

programa a que se presume estariam vinculados, inicialmente indagamos sobre quem 

disponibiliza recursos, serviços, equipamentos de tecnologia assistiva, materiais 

didáticos e pedagógicos acessíveis e apoios específicos na UFRN. 

Dos quatorze discentes entrevistados, seis relacionaram a implementação da política 

de educação inclusiva na UFRN exclusivamente à CAENE, dois citaram essa comissão 



180 
 

associada ao Curso de Letras, habilitação LIBRAS. Quatro alunos mencionaram os 

professores, mas entre esses, dois acrescentaram ao lado dos professores a CAENE, e um 

adicionou também a Universidade. Ainda dividindo atenção com os professores, um aluno 

citou a plataforma SIGAA, e outro, intérprete de LIBRAS. Dois disseram desconhecer 

qualquer tipo de apoio às pessoas com deficiência nessa IFES.  

No entanto, nenhum discente mencionou, nesse momento, o nome do Programa Incluir 

ou o identificou como o principal responsável pela implementação da política de educação 

inclusiva na UFRN, apesar de terem alguma informação relativa às suas atividades. A não 

referência ao programa sinaliza desconhecimento do mesmo pelos acadêmicos com 

deficiência participantes da pesquisa. Esse desconhecimento se manifesta também quando 

não relacionaram algumas ações da CAENE ao referido programa, conforme vai se 

explicitando no decorrer desse trabalho. 

Do exposto, observamos que a política de educação inclusiva no interior da UFRN é 

conhecida predominantemente mediante as ações da CAENE, embora revele também certa 

pulverização quando se atribui a diversos profissionais e meios de operacionalização. 

Tal pulverização vem acompanhada de certa ambiguidade. De um lado, aponta 

claramente para o órgão que as implementa institucionalmente – CAENE. Do outro, ao 

atribuírem a operacionalização de recursos, serviços e apoios a professores, intérprete de 

LIBRAS, curso de Letras LIBRAS e, de forma bastante genérica, à própria Universidade, não 

vinculam tais iniciativas à política de educação inclusiva, nem tampouco ao Programa Incluir. 

Malgrado tais profissionais e meios, inscrevem-se entre as estratégias de implementação 

dessa política.   

Como explicitado antes, a CAENE é o órgão que operacionaliza a política de educação 

inclusiva na UFRN. Não obstante, observamos que, entre aqueles discentes com deficiência 

cadastrados na referida comissão, alguns utilizam os recursos e serviços existentes, outros, 

não. A esse respeito, a acadêmica Rubi diz: eu fui informada que existe esse tipo de coisa 

para auxiliar esses alunos. Eu nunca precisei disso (RUBI, entrevista concedida em 

25/03/2015).  

No entanto, outra aluna destaca a disponibilização de recursos como um direito das 

pessoas com deficiência, efetivado predominantemente por meio dessa comissão. Em suas 

palavras, esses recursos eu tenho direito porque é solicitação da CAENE (SAFIRA, 

entrevista realizada em 16/04/2015). 

A compreensão e a materialização de serviços, recursos e apoios efetivados na UFRN 

por intermédio da CAENE, juntamente ao Programa Incluir, como direito à educação da 
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pessoa com deficiência revela, de certa forma, uma conquista desse segmento social na 

sociedade contemporânea. Sinaliza para a ruptura com o atendimento educacional efetivado 

anteriormente e preponderantemente em instituições de natureza filantrópico-assistencial.   

A criação de instituições filantrópico-assistencial relaciona-se, em parte, à expansão da 

demanda inerente à educação especial, em razão da incorporação de outros tipos de 

deficiência e distúrbios, associada a restrita intervenção estatal expressa na reduzida 

quantidade de instituições e de vagas para acolhê-los na rede pública estatal, que predominou 

até recentemente. Esse descompasso entre demanda crescente, de um lado, e resposta estatal 

insuficiente, de outro, impulsionou a organização da sociedade civil nesse sentido, 

redundando na criação, a partir do final da década de 1920, de associações filantrópicas, com 

destaque à época para a Sociedade Pestalozzi. A partir dos anos 50 do século XX, registram-

se a ampliação das mesmas, sob o protagonismo das APAEs.   

Acompanhando esse movimento e, atenta a parca intervenção do Estado para as 

demandas das pessoas com deficiência, como também visando lançar seus tentáculos para 

esses consumidores em potencial, a iniciativa privada passa a dispor de serviços 

especializados como clínicas, institutos psicopedagógicos e centros de reabilitação, 

conforme assinala Bueno (2011, p. 58). 

Destarte, as instituições privadas de caráter filantrópico-assistencial assumem a 

primazia da educação especial no Brasil até o final do século passado, conforme nos indica o 

Ministério da Educação, quando publiciza, em 1988, que apenas 21,78% dos alunos da 

educação especial recebiam atendimento especializado em instituições públicas e 78,21% 

desses estavam matriculados em instituições privadas filantrópico-assistenciais. (BRASIL, 

1991a). 

Contudo, o Brasil, ao aderir às Convenções Internacionais na década de 1990 e 

orientar-se pelo princípio da universalização do ensino e da educação inclusiva, pontua 

alterações quanto ao cenário anterior, em se tratando da educação especial. Tal mudança é 

marcada pelo acesso à educação para todos, inclusive para pessoas que constituem o público- 

alvo da educação inclusiva, como responsabilidade do Estado e direito do cidadão.  

Ilustra essa mudança o crescimento de 48% de matrículas dos estudantes da educação 

especial na educação básica, na rede regular/classes comuns no período de 2003 a 2013.  Ou 

seja, segundo o Censo MEC/INEP, em 2003 foram matriculados 145.141 alunos com 

deficiência em escolas regulares/classes comuns e 358.898 em escola especializada e classes 

especiais. Em 2013 foram matriculados 648.921 alunos com deficiência em escolas 

regulares/classes comuns, contra 194.421 em escola especializada e classes especiais. Em 
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termos percentuais, esses dados representam 71% de matrículas em escolas especializadas e 

classes especiais em 2003 e 23% em 2013, contrapondo-se a 29% de matrículas em escola 

regular/classe comum em 2003 e 77% em 2013 (BRASIL, Censo MEC/INEP, 2013). 

Os dados oficiais permitem observar uma inversão de percentuais nas matrículas em 

escolas especializadas e classes especiais em relação a escolas regulares/classes comuns de 

alunos da educação especial nos períodos aludidos. Atualmente prevalece o acesso das 

pessoas com deficiência em escolas regulares da rede pública de ensino. Em 2013, o público-

alvo da educação especial foi matriculado em 85.947 escolas regulares da rede pública de 

ensino, contra 13.982 escolas privadas no mesmo ano (idem, 2013).  

Contudo, essa inversão relativa ao acesso de pessoas com deficiência à educação nas 

esferas pública/privada, tomando como referência o mesmo período, ainda não atingiu a 

educação superior. Conforme se constata no mesmo Censo MEC/INEP (2013), em 2003 

tiveram acesso à educação superior pública 1.373 pessoas com deficiência e 3.705 na rede 

privada, totalizando 5.078 matrículas de acadêmicos com deficiência. Em 2013 foram 

matriculadas na rede pública 9.409 e 19.812 na rede privada. A educação superior pública 

apresenta um índice de matrícula muito aquém da esfera privada para esse segmento social.  

No Brasil o percentual de matrículas na educação superior no setor privado tem 

apresentado crescimento progressivo nos últimos anos. São discentes oriundos de todas as 

classes sociais e da diversidade humana. Nas organizações privadas, o direito à educação 

transforma-se em mercadoria, um bem de consumo que vai alimentar o capital. A 

mercantilização da educação, em parte, é impulsionada pelo Estado por meio da canalização 

do fundo público.  

O Estado por sua vez segue as orientações das agências financeiras internacionais com 

as quais o Brasil mantém uma relação subordinada. Essa se explicita quando, em vez de 

ampliar as vagas nas universidades públicas, cria as condições para a ampliação de vagas nas 

instituições privadas de ensino superior. Desse modo, expõe de maneira inequívoca a retração 

do Estado para o social e a sua expansão para o capital. 

Alinhar a educação como direito significa situá-la como uma conquista tardia, datada 

do século XIX, no rastro dos direitos civis e políticos proclamados na sociedade moderna, 

cuja aplicação respalda-se na inovação contratual orientada por princípios de liberdade e 

igualdade formal, sustentáculo da cidadania no plano do direito. 

Todavia, é no século XX que a educação alcança a insigne de direito social em grande 

parte dos países centrais. Nesse percurso, inúmeros atributos lhe foram imputados, como 

possibilidade de acesso a bens sociais, participação, engajamento político, emancipação 
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humana. Tal elasticidade abarcada pela educação lhe confere a consideração, por distintos 

grupos sociais, de síntese dos direitos civis, dos direitos políticos e dos direitos sociais, ou 

está presente em cada um desses direitos, conforme assinala Cury (2002). Ou tais 

interpretações podem relacionar-se ao viés conservador que atribui à educação o papel 

redentorista no enfrentamento das expressões da questão social.  

Seguindo a segunda linha de raciocínio, significa atribuir à educação o poder de 

transformação social, de erradicação das desigualdades sociais. Desse modo, 

superdimensiona-se o papel da educação e, ao mesmo tempo, desvia-se a lente da raiz do 

problema. Assim, se mantém intocado o que produz as desigualdades, altera-se apenas o 

aparente e a aparência. O enfrentamento ou supressão das expressões da questão social exige 

transformações profundas e a instauração de uma nova sociabilidade, distinta das formações 

sociais feudal e capitalista que, em gradações variadas, as geraram e as disseminaram.  

O direito à educação compõe o conjunto dos direitos. Esses se configuram como 

inovação da sociedade capitalista, sob a égide liberal. Representam também um mecanismo 

de disfarçar as desigualdades sociais de classes, pois formalmente nivelam os sujeitos 

socialmente desiguais, contudo, na realidade concreta do cotidiano, encobrem as 

desigualdades econômicas. Portanto, tributar à educação essa função certamente advém 

daqueles que adotam a retórica salvacionista como máscara para a perpetuação das 

desigualdades sociais. 

Ademais, a materialização de direitos sociais mobiliza as dimensões econômica, 

política e ideológica. Na sociedade burguesa, o capitalismo, em suas diversas expressões, 

atualmente sob o predomínio da financeirização, expõe suas flutuações, ora apresentando 

crescimento; ora o oposto. Em momentos de crescimento do capital, em geral, amplia-se a 

concessão de direitos sociais; inversa é a posição em momentos de crise, reduzindo-os, ou até 

mesmo inviabilizando sua aplicação. 

Situamos o Estado como expressão da dimensão política. Poulantzas (1971), na obra 

intitulada Poder Político e Classes Sociais, argumenta que o Estado capitalista é composto em 

sua ossatura, principalmente, por frações de classes dominantes, representadas pelo bloco 

hegemônico no poder. Instância perpassada por correlação de forças internas e externas em 

articulação com as demais classes da sociedade. Disso poderá resultar às classes dominadas 

arrancar algumas concessões, em determinadas conjunturas. Essas podem ser traduzidas em 

direitos que serão materializados via políticas públicas, mediadas pelo Estado. 

Associa-se às dimensões anteriores a dimensão ideológica, em geral, tradutora dos 

interesses do bloco hegemônico que, no atual contexto, se exprime por meio do ideário 
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neoliberal, cuja máxima se traduz na redução do Estado para o social. Ou, parafraseando 

Paulo Netto (1993), o Estado mínimo para os trabalhadores e Estado máximo para o capital. 

Sob essa orientação, o Estado deve restringir-se a romper os obstáculos que dificultam a 

expansão da acumulação capitalista. 

Sob esses imperativos delineados, esboçam-se os limites da efetivação dos direitos 

sociais e, entre eles, o direito à educação. Direitos arduamente conquistados por meio de lutas 

da classe trabalhadora e que no horizonte próximo não sinalizam nenhuma perspectiva 

distinta da forma de obtenção pretérita.  

No Brasil, o acesso à educação como direito do cidadão e dever do Estado, em tese, 

foi previsto desde a primeira Constituição Federal em 1824, mas é com a Constituição Federal 

de 1988 que vem se efetivando nessa perspectiva e sob o princípio da universalização, 

sobretudo na educação básica.  

Em se tratando da educação superior, além do proposital descompasso entre a oferta 

de vagas versus demanda, distintas estratégias são acionadas, em diferentes frentes, mas todas 

convergem para o desmonte da educação pública na perspectiva do direito do cidadão e dever 

do Estado. Nossa argumentação respalda-se, ainda, na inversão de parte do investimento da 

esfera pública para a esfera privada, decorrente das pressões internas advindas do bloco 

hegemônico no poder e de organismos internacionais, notadamente Banco Mundial e 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), 

conforme explicitamos no subitem 3.3.  

Ademais, essa inversão se efetiva mediante a canalização de recursos do Estado para 

instituições privadas por meio de subvenções, convênios, financiamento, materializada, 

atualmente, por meio de bolsas de estudo, como o FIES e o PROUNI.  

Não menos importante é a prática simultânea de ampliação de transferência de 

recursos da esfera pública para a esfera privada, de um lado, e a manutenção do número de 

vagas no setor público, acompanhado do sucateamento desse serviço, de outro.  Por essas 

vias, o direito à educação vem sendo, em boa parte, solapado e transformado em mercadoria 

que, certamente, alimenta e expande a margem de lucro dos capitalistas.  

Assim, a educação superior apresenta uma face ambígua: como direito, distancia-se do 

princípio da universalização e aproxima-se da seletividade; como mercadoria, rege-se pela 

lógica da lucratividade, financiada em boa parte pelo Estado. Seja de um modo ou de outro, 

apresenta como ponto comum, a submissão de muitos brasileiros, em idade escolar, à 

exclusão educacional. Talvez se encontrem aí os fundamentos que explicam o porquê de sua 



185 
 

aplicação de forma seletiva, ou o direito se transformam em letra morta, antes mesmo de sua 

concretização.  

Quando trazemos esses dados para evidenciar o acesso de pessoas com deficiência à 

educação superior pública, verificamos uma redução expressiva do acesso para esse 

contingente populacional. Tal afirmação respalda-se nos dados do Censo da Educação 

Superior de 2011 em que se registram, no universo de 6.739.689 de matrículas em IES, 

apenas 6.531 de acadêmicos com deficiência, altas habilidades/superdotação, o equivalente a 

0,09% do total de estudantes matriculados no ensino superior (INEP, 2013), conforme 

ilustramos com o gráfico abaixo. 

 
GRÁFICO 12: Matrículas Total e de Pessoas com Deficiência em Instituições de 

Ensino Superior Públicas em 2011. 
 

 

Fonte: Construído a partir de dados do Censo da Educação Superior de 2011 MEC/Inep. 
 
 
Esse dado explicita a fragilidade da educação especial brasileira, da educação básica à 

educação superior. Na educação superior, a exclusão educacional provavelmente se acentua 

por diversas motivações, entre as quais se destaca a recente obrigatoriedade do acesso desse 

público-alvo à educação. Se o acesso à educação básica até pouco tempo era restrito, alcançar 

níveis educacionais subsequentes se constituía exceção.  

Considerando que as barreiras do acesso foram parcialmente ultrapassadas, o fato da 

pessoa com deficiência, transtornos global do desenvolvimento, altas 
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habilidades/superdotação matricular-se não significa obter sucesso na aprendizagem. Isso 

requer a disponibilização de recursos, serviços, tecnologias assistivas, apoios, enfim, a 

ausência de barreiras pedagógicas, de comunicação e informação, arquitetônicas, de 

transporte, burocrática.  

Nessa sucessão de desafios, apenas alguns poucos estudantes nas situações enfatizadas 

rompem os óbices e chegam a níveis mais elevados. Ter acesso à Universidade, cursar uma 

faculdade exige, além da superação das barreiras anteriormente explicitadas, submeter-se a 

um processo seletivo, em condições desiguais com a maioria dos concorrentes, seja em 

decorrência da situação da deficiência, seja pela questão estrutural, podendo resultar apenas 

em sonho distante para muitos daqueles que constituem esse grupo social. 

Se o percurso educacional narrado encerrasse os obstáculos enfrentados por esses 

segmentos sociais, pensamos que já seria suficiente para marcar o grau de resistência e a força 

que marcam suas trajetórias na luta pelo acesso e manutenção no sistema educacional. Para 

que o direito à educação para as pessoas com deficiência seja efetivado, é preciso, 

simultaneamente, a efetivação de direitos específicos, correspondentes ao atendimento das 

necessidades específicas dessas pessoas.  

As pessoas com deficiência lutam, ao lado de outros segmentos sociais, por direitos 

mais gerais, e lutam como grupo, ao lado de familiares e profissionais de instituições afins, 

por direitos que lhes são específicos. Lutam porque os direitos não são criados por 

generosidade dos legisladores, mas resultam das pressões advindas de diferentes grupos 

sociais organizados. No Brasil, legislações com esse teor são recentes, datam do século 

passado.  

Portanto, o acesso de pessoas com deficiência à educação superior se constitui um 

desafio, pois além de requisitar a mobilização de um conjunto de direitos (geral e específicos), 

impõe o enfrentamento de outros desafios alimentados historicamente pela cultura seletiva e 

elitista que a caracteriza.    

Nesse contexto, organicamente excludente, situa-se o Programa Incluir como 

instrumento de inclusão nas IFES, configurando-se, a princípio, com uma conotação 

paradoxal. Por conseguinte, instiga-nos a indagar, como numa estrutura excludente se efetiva 

a inclusão educacional? Como se configura a inclusão na educação superior, tomando como 

referência o Programa Incluir? Questões que pensamos estar respondendo, ao lado de outras, 

no decorrer desse trabalho.  

Se a pergunta anterior pretendia indiretamente identificar se os discentes relacionavam 

os recursos, serviços e tecnologia assistiva que têm acesso ao Programa Incluir, a interpelação 
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agora é direta, você conhece o Programa Incluir?  

Dos quatorze estudantes com deficiência entrevistados, dez afirmaram não conhecê-lo, 

dois têm conhecimento vago ou equivocado a respeito do mesmo e tão somente dois o 

conhecem. 

Em meio aos que desconhecem o Programa Incluir, um entrevistado deixou explícito 

que a CAENE é o órgão responsável pela efetivação de apoios, serviços, recursos que 

caracterizam a educação especial em nível de UFRN, mas não estabelece conexão dessa 

comissão com o referido programa. Outro, no seu imaginário, confunde o Programa Incluir 

com o acesso viabilizado por ações afirmativas relacionadas a questões raciais. Observemos 

seu pensamento:  

 

quando eu entrei na UFRN, através do ENEM, eu fiz a minha inscrição, eu entrei 
por normais. Se eu não me engano, as cotas eram para as pessoas negras, pardas. 
Então só existia cota para esse segmento, e não tinha cota para pessoa com 
deficiência. Eu não sabia que existia esse programa nas Universidades. (RUBI, 
entrevista realizada em 25/03/2015) 

 

Entre os discentes que conhecem vagamente o Programa Incluir, observa-se certo 

equívoco quanto ao seu objetivo. Um deles percebe o programa como grupo de pesquisa e a 

inclusão em ambientes privados, como se pode constatar na seguinte frase: Eu já ouvi falar. 

Incluir é um projeto que, se eu não esteja enganado, é um trabalho de um grupo de pesquisa, 

né, para ver como é que tá a inclusão nos ambientes públicos ou privados, não sei se seja isso 

(OPALA, entrevista concedida em 25/03/2015). 

Mas há também, nesse subgrupo, quem sinalize interesse em conhecer o Programa 

Incluir, e, a partir desse conhecimento, contribuir com os acadêmicos que apresentam alguma 

necessidade educacional especial. Tal iniciativa, no entendimento da entrevistada, poderá 

mitigar sofrimentos que dificultam a passagem desses acadêmicos na Universidade, e o 

Programa Incluir inscreve-se com esse potencial, conforme evidencia a fala abaixo: 

 

o que é que eu posso fazer pelo programa? Contribuir com alguma coisa e que 
futuramente outras pessoas [...] não passem pelo que passei, foi muito difícil sabe, 
assim, de chorar muito, de chegar na porta da sala de aula e não conseguir entrar e 
de ficar num estado de desmaiar depois, sair muito mal, de ir direto pra o hospital, 
uma ansiedade muito grande. Então, assim, eu quero realmente conhecer, eu tenho 
esse [...] interesse de falar tudo e de contribuir de alguma forma que eu possa [...] 
aqui na Universidade. (ÁGUA MARINHA, entrevista realizada em 07/04/2015). 
 
 

A citação acima deixa entrever a importância atribuída ao Programa Incluir como um 
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mecanismo de enfrentamento de barreiras, destacando-se, nessa situação, o transtorno crônico 

de ansiedade que pode está dificultando os processos de aprendizagem, de relacionamento 

interpessoal e, no limite a inclusão social e educacional dessa discente na UFRN. Todavia, é 

lícito relembrar que os transtornos mentais não integram o rol das deficiências consideradas 

na Política Nacional de Educação Especial de orientação inclusiva, nem tampouco do 

Programa Incluir. Não obstante, relatos de diversos entrevistados apontam que essa é uma 

demanda recorrente e reprimida na UFRN, exigindo intervenção no quadro da educação 

inclusiva.  

Destaca-se também, da fala anterior, a solidariedade como uma dimensão a ser 

considerada no processo de inclusão, cuja intenção deixa subjacente a busca de mecanismos 

para socializar trajetórias acadêmicas de pessoas com deficiência, voltados para discussão de 

aspectos negativos e positivos, que, dessa forma, podem contribuir como a construção 

coletiva de caminhos menos discriminatórios, menos excludentes do que aqueles por ela 

percorridos na UFRN.  

Malgrado a entrevistada não tenha deixado claras as modalidades de efetivação de sua 

contribuição com o programa, exceto a intenção de ser solidária com seus pares, compreende-

se que a materialização da solidariedade numa perspectiva coletiva requisita ser precedida de 

ampla divulgação do programa. Nesse sentido, recomenda-se a sua veiculação ampla, 

constante e variada, supondo, com isso, a expansão do acesso de pessoas com necessidades 

educacionais específicas ao Programa Incluir e, por conseguinte, maior efetivação de práticas 

inclusivas no interior da UFRN.  

Certamente, outra maneira de contribuição seria sua inserção na condição de bolsista. 

Isto porque o engajamento de bolsistas no laboratório de acessibilidade tem sido uma 

estratégia bastante utilizada pela CAENE para atender às necessidades educacionais dos 

acadêmicos com deficiência, por meio da adaptação de materiais didáticos em formato 

acessível. 

Além das possibilidades ventiladas anteriormente, conjectura-se o fomento de espaços 

de socialização de experiências, enfocando desafios e possibilidades vivenciadas no cotidiano 

universitário, pelos atores da educação inclusiva e, particularmente, usuários do Programa 

Incluir. Tal prática, de certa forma, converge para uma avaliação de processo, possibilitando 

elementos para correções de desvios, fortalecimento dos pontos exitosos, aprendizagens, 

dentre outros aspectos. 

Ademais, compreendemos que a informação qualificada é um elemento que viabiliza a 

participação social. Essa, por sua vez, inscreve-se como um dos fatores que favorece a 
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inclusão social à medida que reduz/remove os obstáculos que impedem os indivíduos do 

usufruto de bens e serviços, de bem-estar, de direitos, de liberdade. Por conseguinte, aponta 

para a possibilidade de atenuar situações de exclusões historicamente cristalizadas em vários 

processos sociais, entre eles a educação.  

É consensual na literatura sobre inclusão (social e educacional) que a sua 

materialização evoca a participação social como condição sine qua non. Entretanto, o que essa 

mesma literatura constata é que ela vem se efetivando parcialmente, ou em diferentes 

gradações, chegando inclusive a ser, muitas vezes, confundida como mero acesso à escola. 

Distorção evidenciada em discursos políticos e estatísticas oficiais. 

A participação e a inclusão são reconhecidas pela Declaração de Salamanca (1994, 

p.61) como essenciais à dignidade humana e ao gozo e exercício dos direitos humanos. No 

campo da educação, tal se reflete no desenvolvimento de estratégias que procuram 

proporcionar uma equalização genuína de oportunidades. 

Não obstante, a decantada igualdade de oportunidades reproduzida em muitos textos 

da educação inclusiva é confrontada por tantos outros. Esses compreendem que os diferentes 

não devem ser tratados igualmente. Isso naturalizaria as diferenças individuais, por 

conseguinte validaria as desigualdades, um dos pressupostos basilares e fundamentais da 

sociedade burguesa. Antes defendem que cada um seja tratado conforme suas necessidades 

educativas, em que suas diferenças sejam aceitas e respeitadas. Logo, evocam o direito à 

diferença e, ao mesmo tempo, refutam as desigualdades. Santos, sintetiza essa maneira de 

pensar  

 

[...] temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e temos o 
direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a 
necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que 
não produza, alimente ou reproduza as desigualdades (SANTOS, 2003, p. 56).  

 

Alves (2008) argui acerca das diferenças no contexto educacional, entendendo que as 

ações e práticas educativas devem ultrapassar a aceitação e o respeito àquelas. Essas devem se 

constituir em expressões e ações transformadoras, em que as identidades diversas possam se 

manifestar e galgar a condição de cidadãos, superando a condição de sujeitos subalternos. 

Retomando a interpretação sobre o conhecimento do Programa Incluir pelos 

acadêmicos com deficiência, como dito anteriormente, apenas dois acadêmicos conhecem 

esse programa. Essa constatação articulada a outros dados da pesquisa conduz a algumas 

suposições. Primeira, esses alunos conhecem o Programa Incluir devido à sua vinculação com 
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a CAENE. Um é o representante dos estudantes com necessidades especiais nessa Comissão, 

e o outro é bolsista no Laboratório de Acessibilidade.  Segunda, a divulgação do Programa 

Incluir parece não ser de amplo alcance na UFRN, fato constatado pelo baixo índice de 

conhecimento do programa pelos entrevistados e, reiterado nas sugestões para aperfeiçoá-lo, 

no lócus da pesquisa.  

Ao se tratar de políticas de educação inclusiva desenvolvidas na UFRN, a CAENE 

desponta como o órgão implementador dessas políticas. Salvo raras exceções, não se (re) 

conhece o Programa Incluir como uma dessas atividades efetivadas por essa comissão. A 

frase seguinte é emblemática a esse respeito: me diga uma coisa, esse Programa Incluir tá 

inserido na CAENE? Porque eu nunca tinha ouvido falar, né, do Programa Incluir 

relacionado a comissão, é como se fosse uma coisa individual, é como se o programa não 

existisse (ÁGUA MARINHA, entrevista realizada em  07/04/2015). 

Essa “diluição” do Programa Incluir na CAENE implica em sua quase total 

imperceptibilidade na comunidade acadêmica e, em particular, pelo público-alvo que a ele se 

destina.  Com isso, não estamos afirmando que os serviços, recursos e apoios inerentes à 

educação numa perspectiva inclusiva não estejam sendo efetuados pela CAENE. 

 Em síntese, as respostas a essa indagação revelam que, na UFRN, campus central, o 

Programa Incluir: acessibilidade na educação superior é praticamente desconhecido pelos 

acadêmicos com deficiência, sejam eles atendidos ou não pelo citado programa. No entanto, 

lançamos luz sobre esse programa porque expressiva parte dos recursos, serviços e apoios 

realizados pela CAENE têm como fonte de financiamento o referido programa, conforme nos 

relatou o então presidente dessa comissão. Isso nos leva a questionar o porquê dessa 

invisibilidade no âmbito da UFRN. Nossa indagação respalda-se no quase total 

desconhecimento apontado pela pesquisa, em que, dos quatorze acadêmicos entrevistados, dez 

não conhecem esse programa.  

            Interpelamos os discentes sobre Como e quando tiveram acesso à informação sobre 

qual órgão/setor, e/ou programa efetiva serviços, recursos e apoios específicos aos 

acadêmicos com deficiência na UFRN. Essa questão pretendia também conhecer o grau de 

divulgação do Programa Incluir nessa instituição, bem como o momento no qual os discentes 

se inseriram no mesmo. Isto porque a divulgação e a informação inscrevem-se entre os 

subprocessos que subsidiam a avaliação dos fatores facilitadores ou obstacularizadores para 

que um programa alcance seus resultados da melhor maneira, conforme assinala Draibe 

(2001). 
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            As respostas a essa questão foram diversificadas. No primeiro momento, nenhum 

discente fez referência ao Programa Incluir, mas a maioria mencionou a CAENE. Dos 

quatorze acadêmicos entrevistados, três descobriram essa comissão por outras razões, dois 

através de professor, dois não responderam, e os demais, individualmente, mencionaram que 

souberam por meio de amigos com deficiência  que trabalham na CAENE, através de bolsista, 

Psicóloga do Departamento de Assistência Estudantil (DAE), Pedagoga ou parente 

frequentando projeto de extensão na Escola de Música.  

           Entre as maneiras como os discentes ouviram falar dos serviços, recursos e apoios, 

merecem ser enfocadas as seguintes: por meio dos bolsistas lotados em distintos 

departamentos, alunos em busca por bolsa remunerada e o folder da CAENE distribuído por 

bolsista e professor. 

           As respostas sobre quando os acadêmicos tomaram conhecimento desses serviços, 

recursos e apoios, estão assim distribuídas: três estudantes disseram que foi no ato da 

matrícula, três não responderam (desses, dois desconhecem esses serviços na UFRN e outro 

não quis responder), dois no 1º período, dois no 2º período, um na aula magna cuja temática, 

nesse ano, versava sobre apresentação da UFRN e, nela, a CAENE discorreu sobre o trabalho 

que realiza; um soube por meio de amigos, antes de ingressar na UFRN; um no 3º período e 

uma possivelmente quando estaria cursando o equivalente ao 8º período, isso porque ela está 

desnivelada.  

           Como se pode constatar, a maioria dos discentes soube desses recursos, serviços e 

apoios e os procuraram após serem cadastrados na CAENE, nos períodos iniciais de 

Faculdade, exceto duas alunas. Uma, porque seu ingresso na UFRN antecedeu a criação da 

CAENE, a outra, a princípio, resistiu em procurá-los, pautada no discurso de independência. 

Em suas palavras:  

 

Porque assim, tem que ter independência, desde o ensino médio eu não tive muito 
dificuldade assim, mas quando eu entrei na Universidade, é totalmente diferente do 
ensino médio. Eu passei pelo primeiro período, segundo período e vi que eu tava 
precisando de ajuda, de algum acompanhamento, então, foi quando no início do 3º 
período eu procurei a CAENE. Eu me inscrevi e tô sendo acompanhada (SAFIRA, 
entrevista concedida em 16/04/2015). 

 

         A discente cujo ingresso na UFRN ocorreu em 2008.1, ou seja, antes da criação da 

CAENE, que se deu em março de 2010, se cadastrou nessa comissão no início de 2011.1, três 

anos após seu ingresso na UFRN, o equivalente a seis períodos letivos. Considerando a data 

do seu cadastramento na CAENE (2011.1) e a data da sua entrevista (2015.1), contabilizam-se 
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nove períodos letivos, totalizando, desde sua inserção ao dia da entrevista, quinze períodos 

letivos. Ressalta-se que o Curso15 em que essa aluna está matriculada prevê em média oito 

períodos para sua conclusão.  

          Esse fato revela dupla e ambígua questão. Uma, volta-se para a importância da 

educação superior desenvolver recursos, serviços, apoios correspondentes às necessidades 

educacionais específicas dos discentes. Talvez se essa aluna tivesse as suas necessidades 

educacionais atendidas desde o momento do ingresso na UFRN, quiçá não estivesse 

desnivelada. Por outro lado, mostra que, mesmo inscrita na CAENE a partir de 2011.1, os 

apoios recebidos talvez não foram suficientes e/ou condizentes às suas necessidades 

educacionais, de forma que pudessem atenuar a situação de desvantagem que a acompanha na 

sua trajetória universitária. Essa afirmação respalda-se na quantidade de períodos letivos 

cursados (15), ultrapassando a média prevista do seu Curso, conforme explicado 

anteriormente.  

         A realidade desnudada por essa questão leva a supor que existe uma relação direta entre 

a divulgação, o acesso aos serviços e recursos existentes e disponibilizados e os resultados 

obtidos na implementação do Programa Incluir, embora a literatura sobre educação especial 

numa perspectiva inclusiva sinalize que eles, por si mesmos, não são suficientes no processo 

de inclusão educacional, pois outros fatores se interpõem nesse sentido, conforme 

explicitamos no decorrer desse trabalho. Tampouco se pode atribuir o êxito a um programa 

amparado apenas em sua divulgação, mas acreditamos que uma divulgação ampla, contínua, 

qualificada e consistente poderá equiparar-se à porta de entrada dos recursos e serviços 

inerentes ao programa anunciado.  

          Considerando que todas as providências foram tomadas no processo de planificação, 

incluindo os procedimentos do sistema logístico e operacional, parece-nos que o passo 

subsequente reside na divulgação do programa. Supondo que isso agrega as características 

anteriormente mencionadas, poderá despertar interesse dos potenciais sujeitos que se 

constituirão no público-alvo e sua posterior inserção no programa. A partir daí, desenvolve-se 

toda uma dinâmica que impele a implementação do programa.  

          Entretanto, das respostas obtidas da pergunta como e quando teve acesso aos recursos, 

serviços e apoios na UFRN, observa-se que nenhum acadêmico entrevistado mencionou, 

nesse momento, o Programa Incluir, mas 85,7% citou a CAENE, donde se pode deduzir que a 
                                                 
15 A Matriz Curricular do Curso de Pedagogia da UFRN, modalidade presencial, dispõe os conteúdos 
programáticos em 8º períodos letivos (UFRN. Matriz Curricular do Curso de Pedagogia, 2016). 
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divulgação da CAENE no campus central da UFRN é satisfatória, diferente do Programa 

Incluir. O Programa Incluir parece ser absorvido e invisibilizado pela CAENE, embora 

aqueles 85,7% dos entrevistados que mencionaram a CAENE são usuários do citado 

programa. Urge, portanto, divulgar esse Programa no contexto da UFRN, seja em termos de 

serviços e recursos que desenvolve, seja sobre os implementadores, seja enfatizando quem 

reúne as condições de beneficiários.  

           O acesso dos usuários aos serviços e recursos dinamiza a implementação de programa 

e projetos sociais. Não obstante, sob o argumento do descompasso entre recursos financeiros e 

demandas crescentes, em geral esses programas e projetos sociais são regidos pela lógica da 

seletividade. Nesse sentido, indagamos Quais são os critérios exigidos para se ter acesso 

aos serviços e recursos?   

         De maneira geral, os alunos apontaram mais de uma resposta, mas entre essas se 

destacaram, na mesma proporção, ser aluno da UFRN e cadastrar-se na CAENE. Para 

cadastrar-se na CAENE é exigido laudo médico comprovando a deficiência, assim como 

encaminhamento a uma entrevista social e/ou pedagógica. De maneira menos expressiva, 

citaram a requisição de documentos, o acadêmico querer esse tipo de assistência, ter 

deficiência e requerer a coordenação do seu curso seu encaminhamento a CAENE. 

         Confrontando os critérios mencionados pelos discentes para se cadastrar na CAENE e a 

formulação teórica do Programa Incluir, observam-se algumas assimetrias. Para o referido 

programa é suficiente ser acadêmico com deficiência, enquanto a efetuação do cadastro nessa 

comissão requisita ser aluno de Instituição Federal de Ensino Superior, apresentar necessidade 

educacional especial e laudo médico comprovando a deficiência.  

          Na nossa compreensão, exigir laudo médico expõe o usuário em potencial a uma 

situação vexatória, humilhante, reafirma o conservadorismo centrado no modelo médico. 

Ademais, a própria entrevista social e/ou pedagógica, além de identificar as necessidades 

educacionais específicas do entrevistado, poderá ser utilizada como dique para aqueles 

discentes mal intencionados, se essa for a argumentação que tente justificar tal medida. Além 

disso, na prática, tal intenção não se sustenta, pois as deficiências atendidas por esse 

programa, em sua maioria, são visíveis, não são difíceis de serem observadas, constatadas, 

exceto a deficiência intelectual.  

          Não exatamente relacionadas aos critérios de acesso ao Programa Incluir/CAENE, mas 

diretamente a ele articuladas, são as modalidades de encaminhamento desses discentes à 

CAENE. O encaminhamento se efetiva de duas maneiras. Uma por meio da coordenação do 

curso a que o aluno está vinculado institucionalmente, e a outra, via SIGAA. O 
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encaminhamento para efetivação do cadastro é o prenúncio do acesso a serviços, recursos e 

apoios específicos.  

O encaminhamento dos discentes com necessidades educacionais à CAENE por meio 

da coordenação de cursos, de certa forma, está previsto no PDI (2010-2019) na parte que 

aborda atendimento às pessoas com necessidades educacionais especiais, particularmente em 

suas diretrizes gerais, item 2, que enfoca o estímulo e o fortalecimento entre os diferentes 

setores e serviços da instituição no desenvolvimento de ações voltadas para a inclusão desse 

segmento estudantil e, de forma direta, na Resolução No 193/2010-CONSEPE, Art. 3º, inciso 

III, com o seguinte teor:  

 

Cabe ao coordenador de curso, de qualquer unidade acadêmica, independentemente 
do nível ou modalidade de ensino, diante da matrícula de estudante com necessidade 
educacional especial: [dentre outras providências] cadastrar o estudante no Sistema 
Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas – SIGAA, através de um formulário 
específico para registro e solicitações junto à Comissão Permanente de Apoio ao 
Estudante com Necessidade Educacional Especial. 
 
 

          A segunda modalidade possibilita ao próprio estudante efetuar seu cadastro através do 

SIGAA. Essa maneira foi adotada mais recentemente e a entendemos como uma possibilidade 

ambígua. Se, por um lado, tende a possibilitar a minimização da dificuldade do discente em 

expor suas deficiências no espaço educacional no momento de sua matrícula, ao mesmo 

tempo, por outro lado, o acionamento do link da CAENE via SIGAA pressupõe que o aluno 

saiba que é essa comissão que coordena, desenvolve ou articula ações voltadas para o 

atendimento de necessidades educacionais especiais no contexto universitário. Sem essa 

prévia informação, em vez de potencializar o número de encaminhamentos para posterior 

cadastro, essa modalidade poderá subutilizá-lo, por conseguinte, postergar esse atendimento 

específico. 

          Destacamos, ainda, entre as respostas, aquela que o acadêmico escolhe participar ou 

não do Programa Incluir/CAENE. A liberdade e o respeito à vontade do aluno, revela prática 

democrática e integra os princípios da educação inclusiva, pois tem gente que se sente 

constrangido, com vergonha, sei lá, ou com receio de aceitar a sua própria deficiência 

(TOPÁZIO, entrevista concedida em 10/04/2015). 

          Constatamos ainda que existe acadêmico cadastrado na CAENE/Programa Incluir, mas 

que não utiliza ou têm uma visão distorcida dos serviços existentes e/ou disponibilizados por 

essa comissão. Segundo a aluna: eu fui lá uma ou duas vezes, como minha deficiência não é 

na visão, então não me atrapalha muito (RUBI, entrevista concedida em 25/03/2015). Tal 
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distorção poderá estar relacionada à ênfase nos recursos e serviços voltados para o 

atendimento da deficiência visual pela CAENE e a propagação restrita de outras informações 

que possam potencializar o uso desses serviços.  

          Sumariando as respostas relacionadas aos aspectos de divulgação, informação e acesso, 

do ponto de vista dos discentes, constatamos entre os acadêmicos a pouca divulgação do 

Programa Incluir no contexto da UFRN, por conseguinte os usuários desse programa não 

vinculam os recursos, serviços e apoios acessados ao mesmo. As modalidades expressas 

referentes a como e quando souberam dos serviços atinentes à educação especial numa 

perspectiva inclusiva realça a invisibilidade desse Programa, nesse contexto. Também não 

encontramos, explicitamente, correspondência entre os critérios adotados pela CAENE com o 

documento oficial quanto à exigência de laudo que comprove a deficiência. Paradoxalmente o 

documento orientador, em tese, prima pela universalização do acesso ao programa, sendo do 

ponto de vista teórico, um aspecto positivo que parece se dissipar, em parte, na sua 

implementação na UFRN. Além disso, o público-alvo que esse programa abrange é 

constituído por pessoas com deficiência e não por pessoas com necessidades especiais, como 

definido por a IFES estudada. Essa abrangência certamente se inscreve como problemática na 

avaliação desse programa, considerando principalmente a desproporcionalidade de recursos 

financeiros, humanos e materiais e as necessidades especiais apresentadas. 

 

4.1.7.2 Na visão dos Professores                                                                              

 

  Como pontuado antes, algumas questões foram comuns a alguns entrevistados, a 

exemplo das quatro que serão analisadas adiante, cuja intenção, além de conhecer a opinião 

dos diferentes sujeitos sobre como se efetiva o processo de divulgação, informação e acesso 

dos discentes aos recursos e serviços do Programa Incluir na UFRN, é cruzar as informações 

para observar se as respostas se aproximam, ou se distanciam, se confirmam, ou se 

contradizem e, sobretudo, que contribuições poderão adensar a temática em estudo. Com esse 

propósito, perguntamos aos docentes se na UFRN existe algum órgão/programa específico 

que presta atendimento, recursos, serviços, equipamentos de tecnologia assistiva, 

materiais didáticos e pedagógicos acessíveis aos discentes com deficiência. 

  Dos sete docentes participantes da pesquisa, seis responderam afirmativamente, e, 

entre esses, quatro identificaram a CAENE como órgão que realiza as ações acima 

explicitadas. Uma docente citou um setor da biblioteca central, embora não tenha vinculado 

esse setor à CAENE, mas explicitou que lá são adaptados textos em Braille para acadêmicos 
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com deficiência visual, e outro respondeu apenas sim. Um desconhece, até porque nunca me 

interessei precisamente pelo assunto (CRAVO, entrevista concedida em 02/06/2015).  

  É oportuno observar que esse professor, embora ateste não conhecer nenhum serviço 

específico voltado para as pessoas com deficiência, desenvolvido na UFRN, e declarar que 

não tem interesse pelo assunto, contradiz sua fala com sua atitude. Isso pode ser constatado 

quando, lecionando numa turma que tem uma aluna nessa situação e, a partir da iniciativa e 

solicitação da própria aluna, ele passou a utilizar uma estratégia para responder à necessidade 

educacional dessa discente: posicionava-se, durante as aulas, de forma que ela fizesse a leitura 

labial dos conteúdos expostos verbalmente.  

   Observa-se, a partir do episódio anterior que, o processo de inclusão não acontece em 

ambiente e com pessoas acomodadas, resignadas, indiferentes às necessidades de outrem, 

antes mobiliza, exige mudança de atitude de todos, em distintas dimensões. Nesse sentido, 

segundo o professor, [a aluna com deficiência] ela tem uma desenvoltura como todo mundo, 

ela escreve, ela participa das discussões [...] é uma pessoa inteligente, [...] é muito interativa. 

(CRAVO, entrevista concedida em 02/06/2015). Por outro lado, a discente encontrou no 

professor e nos colegas de turma a sensibilidade para acolher sua demanda. Para ela, a turma 

[...] é uma turma compreensiva e tenho [a compreensão] dos professores (AMETISTA, 

entrevista concedida em 27/03/2015). Isso não quer dizer que o processo de inclusão se 

circunscreve apenas à sensibilização com as demandas, mas essa postura contribui nessa 

direção.  

     Seguindo essa lógica, a pesquisa detectou que existe professor que, embora não 

conheça o funcionamento da CAENE, atribui aos serviços especializados implantados e 

implementados por essa Comissão a possibilidade de estar contribuindo, de certa forma, para 

desmistificar questões que estiveram por muito tempo sufocadas nos subterrâneos 

universitários, como a invisibilidade de estudantes com necessidades educacionais 

específicas, a negação da diferença, a pseudo igualdade. Em suas palavras: 

 

me chamou a atenção existir um serviço especializado pra esse público, porque é 
como se até a CAENE existir, era como se esse público fosse invisível pra 
Universidade, como se ele fosse colocado numa situação de igualdade que não 
existe, não é igual um aluno que tem um transtorno, ou uma deficiência física ou 
mental, ou pedagógica de um aluno que não tem, é diferente. Então, é como se 
durante muitos anos o ensino superior tivesse negado a essas pessoas, elas tivessem 
sido invisíveis e de repente elas passam a ser visualizadas, o que também não é fácil, 
porque elas querem se tornar invisíveis, é o que elas mais querem, elas querem é ser 
iguais, é um paradoxo.  É importante existir ação de educação especializada pra 
melhorar a condição dessa pessoa, para que ela tenha condição de competir em pé de 
igualdade, sendo diferente (GLADÍOLO, 26/05/2015). 
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Extraímos também da citação acima o reconhecimento da educação especial como 

meio de equalizar as oportunidades, com isso evidenciam-se as diferenças, instiga-se o 

respeito às diferenças humanas. Processo complexo, considerando que, entre outros desafios, 

algumas pessoas com essas características buscam a igualdade na diversidade, mas resistem à 

visibilidade da diferença que as distingue.  

Distinta é a posição de outra professora em relação aos serviços da CAENE. Para ela, 

os relatórios emitidos por essa comissão em resposta as orientações solicitadas pelas 

coordenações de cursos são muito semelhantes, levando a crer que não são consideradas as 

particularidades de cada discente, pois recorrentemente a orientação incide sobre o tempo 

adicional de prova para todas as deficiências, quando a ênfase deveria ser direcionada para 

orientações pedagógicas.  

 

a gente pede uma orientação pra CAENE, geralmente são relatórios que vêm muito 
semelhantes, a gente não tem uma especificidade, então, por exemplo, desses dois 
alunos que eu tive com dificuldades bem diferentes, o relatório, ele apresentava o 
seguinte: olha dá mais tempo pra esse aluno resolver a questão,  quando a gente sabe 
que, dependendo da deficiência, não é essa a grande questão, mas em termos de 
assim, um aparato pedagógico pra que a gente possa tá trabalhando com esse aluno, 
de fato no processo de formação, a gente não tem. A gente tem orientações amplas 
(CRISÂNTEMO, entrevista concedida em 27/05/2015). 

 

  As respostas à pergunta em discussão referenciam que a maioria dos professores está 

ciente da existência de um órgão responsável pela organização e implementação de serviços, 

recursos e apoios aos acadêmicos com deficiência na UFRN, apesar de alguns não terem 

clareza desses serviços e recursos e muito menos do funcionamento da CAENE. Por 

conseguinte, uma divulgação mais ampla, diversificada e contínua desencadearia maior 

envolvimento dos professores e, sobretudo, a otimização desses serviços pelos discentes com 

deficiência, convergindo para a ampliação da prática da educação especial, numa perspectiva 

inclusiva, como também evidenciaria os aspectos que viabilizam a implementação do 

Programa Incluir pela CAENE. 

Pensamos que o encaminhamento e/ou o acesso a qualquer intervenção planificada na 

realidade é precedida, entre outros aspectos, da informação da demanda que a suscitou. 

Assim, indagamos aos professores como souberam da necessidade educativa específica do 

discente com deficiência. 

 As respostas variaram. Três professores citaram que essa informação foi obtida por 

meio dos acadêmicos com deficiência. Desses, um acrescentou que soube também pelo chefe 

do departamento e observando a turma. Dois professores mencionaram chefe do departamento 
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e SIGAA, e um deles adicionou a CAENE. Um citou apenas a CAENE, e outro soube 

observando o comportamento da discente. 

 Nos relatos acerca dessa pergunta destacamos a modalidade em que os professores são 

informados oficialmente da presença de acadêmico com deficiência quando acessam a turma 

no SIGAA. A identificação se efetiva porque diante do nome desse discente aparece o 

símbolo da deficiência. Clicando nesse ícone, o professor obtém informações básicas do 

aluno, algumas orientações de como trabalhar as necessidades educacionais especiais e, se 

considerar oportuno, procurar a CAENE.  

Entretanto, dos sete professores entrevistados, apenas dois souberam dos discentes 

com deficiência pelo SIGAA. Isso revela que nem todos os professores têm o hábito de 

acessar esse sistema; quando acessam, parece que a maioria não tem a curiosidade de clicar a 

janelinha que remete à deficiência. Essa interpretação pode se confirmar na voz da professora 

Camélia: eu fui descobrindo intuitivamente, ninguém disse pra mim vai lá e clica. Tem essa 

cadeirinha aqui vou clicar pra saber o que é [...] eles colocam esse recadinho assim: 

qualquer coisa procure a CAENE eu acho que é um recurso interessante. Embora reconheça 

o dispositivo como positivo, ela interroga: agora o que fazer com isso, né?  

Presume-se que a comunicação da presença do discente com deficiência na UFRN 

pelo SIGAA não alcança todos os professores. Isso reverbera na parca difusão dessa política 

na instituição, por essa via. Outra modalidade dos professores tomarem ciência desses 

estudantes decorre do cadastramento deles na CAENE, posteriormente essa informação é 

repassada para os coordenadores dos cursos, que, por sua vez, retransmitem aos docentes. 

Estar cadastrado na CAENE é a condicionalidade para acessar o direito ao que é peculiar à 

política referida.  

Por outro lado, o professor ser comunicado da deficiência pelo próprio aluno não é 

muito usual, isto porque nem todos os discentes nessa situação são desinibidos para 

comunicar suas necessidades aos professores.  Além disso, existem aqueles que não se 

reconhecem como tal. A inaceitação da deficiência pelas próprias pessoas com deficiência foi 

recorrente nos discursos de três professores. Essas duas situações, individualmente ou em 

conjunto, tendem a levar o discente a não se cadastrar na CAENE. Nas palavras da professora 

Girassol (entrevista concedida em 16/04/2015):  

 

Ele disse a mim que não queria se cadastrar porque ele não quer auto se declarar 
pessoa com deficiência. É um direito que assiste a ele, a gente tem o dever de 
informar a importância desse cadastro [...] o aluno fica livre pra fazer a escolha [...] 
mas é complicador no sentido de ter acesso a nenhum tipo de ajuda. 
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Obter a informação da deficiência dos discentes parece alterar a postura pedagógica de 

certos professores. Alguns manifestaram maior atenção às dificuldades dos alunos e 

estabeleceram feedback nas atividades; outros ressaltaram que sua primeira reação ao saber 

que iam ter um discente com deficiência foi impactante, não sabe o que fazer, como abordar, 

mas no convívio passam a reconhecer que deficiência não é sinônimo de incapacidade, como 

sintetiza a professora Gladíolo (entrevista concedida em 26/05/2015), o que eu venho 

observando é que embora haja alunos com uma dificuldade ou outra, isso não é empecilho 

pra eles se formarem. 

Do que a pesquisa possibilitou abstrair acerca de como os professores são informados 

dos discentes com necessidades educacionais específicas revela a necessidade de divulgação 

do Programa Incluir, além da ampliação da difusão da CAENE por meio de outros 

mecanismos além da cibercultura e dos parecer técnico, pois esses meios não se revelaram 

muito usuais e eficazes entre os professores, conforme explicitado anteriormente. A 

divulgação, a quebra de barreiras atitudinais, pedagógicas, arquitetônicas, burocráticas, assim 

como a adesão de professores, constituem-se imperativos para que esse programa atinja em 

proporções mais elevadas seu objetivo.  

  Tomando como referência os potenciais usuários de uma política/programa social, 

esses após a divulgação, o conhecimento prévio da proposta e das condicionalidades de 

inserção, acorrem para efetuarem a inscrição/cadastro. Em se tratando do Programa Incluir na 

UFRN, em geral, precede a inscrição/cadastro dos discentes com necessidades especiais o 

encaminhamento desses à CAENE e aos professores pela coordenação dos cursos. Para 

conhecer esse movimento perguntamos como é feito o encaminhamento desses discentes ao 

professor, ou como o professor os encaminha a CAENE/ Programa Incluir. 

  Em resposta, três professores disseram que o encaminhamento dos discentes é 

mediado pela coordenação do curso com a CAENE. Desses, dois acrescentaram o SIGAA. 

Um, entre os três, detalha o processo dizendo que, a princípio, o professor identifica o aluno e 

comunica à coordenação, que, por sua vez, encaminha à CAENE. O quarto professor relatou o 

caminho inverso, no entanto não tem certeza. O quinto informa que o encaminhamento é feito 

apenas via SIGAA, e os dois restantes expuseram que nunca houve nenhuma comunicação da 

CAENE a esse respeito, embora um no seu relato sinalize a possibilidade dessa comunicação, 

apesar de ser muito geral, ele diz: eu acho que li alguma coisa nos e-mails institucionais 

(CRAVO, entrevista concedida em 02/06/2015). 

  Observamos, com base nas respostas anteriores, que o encaminhamento dos 

acadêmicos aos recursos, serviços, apoios e tecnologias assistivas se faz em distintas direções: 
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da coordenação dos cursos para a CAENE ou vice-versa, via SIGAA, ou os professores não 

são informados a esse respeito, ou falta clareza de como esse encaminhamento é realizado, 

conforme indica uma professora: eu acho que cabe à coordenação do curso, mas eu acho que 

não é tarefa fácil o coordenador identificar aquele aluno que vai ser descoberto e, depois 

encaminhá-lo ao serviço (GLADÍOLO, entrevista concedida em 26/05/2015). 

  A maioria dos professores evidencia a necessidade de aperfeiçoamento da 

comunicação entre CAENE, coordenação de cursos e com eles mesmos sobre os 

encaminhamentos dos discentes aos serviços da CAENE. Ou da coordenação de cursos com 

os professores, segundo expressa uma coordenadora de curso: 

 
uma das coisas que a gente vai começar a fazer agora, porque não existia, assim, eu 
nunca recebi, por exemplo, só recebemos quando o aluno insiste ao professor que 
existe a dificuldade, então a gente tem que recorrer à coordenação e, agora a 
coordenação, como estou na coordenação, agora a gente vai encaminhar os 
processos dos alunos que têm dificuldade, que têm deficiência pra os professores ao 
qual ele vai tá vinculado no semestre. Eu acho que essa deveria ser a prática 
(CRISÂNTEMO, 27/05/2015). 

 
  A insatisfação com a atual forma de comunicação sobre o encaminhamento de 

acadêmicos com deficiência aos serviços especializados se manifesta também quando o 

professor e/ou coordenador apenas identificam esses estudantes quando acessam o SIGAA, no 

meu caso específico, abri a janelinha e eu mesma fui me mobilizando, as minhas práticas 

também e eu fui correndo atrás. Eu particularmente não busquei a CAENE (CAMÉLIA, 

entrevista concedida em 02/06/2015). 

  Entendemos que o discente com deficiência estar cadastrado no SIGAA, por si só, não 

garante a recepção dessa informação pelos coordenadores dos cursos e/ou professores. Na 

realidade estudada, essa modalidade de obtenção de informação se constitui uma exceção, 

porque exige contínuas e sucessivas consultas pelos coordenadores dos cursos e/ou 

professores ao SIGAA. Ademais, há controvérsia entre os professores sobre os dados 

registrados nesse sistema, uns afirmam que consta orientação sobre os procedimentos a serem 

adotados para a materialização das necessidades educacionais específicas, outros contradizem 

essa informação. Nesse sentido, os relatos de uma coordenadora e de uma professora, 

sintetizados nas falas a seguir, confirmam nossa interpretação:  

 

mas se eu não verificar no sistema eu não vou saber se o aluno tem deficiência, se 
deu entrada no sistema, o SIGAA. Então você tem que tá vendo esse sistema 
frequentemente, porque se o aluno for hoje eu não vou receber essa informação, mas 
vai tá registrado no meu sistema (CRISÂNTEMO, entrevista concedida em 
27/05/2015). 
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Eu nunca recebi nenhuma comunicação da CAENE informando que ia receber aluno 
com deficiência, o diagnóstico e orientações de como proceder com aquele tipo de 
deficiência (HORTÊNCIA, 03/06/2015). 
 

  Essas constatações nos credenciam a pensar que essa forma de comunicação dos 

encaminhamentos dos acadêmicos com deficiência aos serviços existentes da 

CAENE/Programa Incluir revela-se insuficiente, talvez inadequada, além de manter distantes 

os atores envolvidos em processos educacionais complexos e, de certa forma, “novos” no 

mundo acadêmico, requisitando, portanto, revisão e aperfeiçoamento constantes. 

Perguntamos aos professores se eles saberiam informar quais são os critérios 

exigidos para o acesso aos serviços e recursos disponibilizados pelo Programa 

Incluir/CAENE. 

Observamos que a resposta a essa indagação é diretamente proporcional ao 

conhecimento que o professor tem sobre o Programa Incluir/CAENE ou ao envolvimento dele 

com a educação inclusiva. Assim, aqueles que os desconhecem abordam o assunto de forma 

genérica. Um enfocou o cadastro na CAENE, e um não respondeu.  

Para a professora Girassol o critério é ter alguma necessidade específica, [...] quem 

procura a CAENE e que se autodenomina com uma necessidade educativa específica ele 

recebe apoio. 

Em síntese, dos sete (07) professores, apenas um (01) tem conhecimento do critério 

para que o discente nessa condição tenha acesso aos recursos, serviços e apoios do referido 

programa. 

Instiga-nos saber como um professor que não sabe sequer o critério de acesso a um 

programa poderá fazer o encaminhamento de um aluno, na condição de potencial usuário do 

mesmo. Com isso, vai-se revelando a fragilidade na informação, divulgação, comunicação e 

acesso ao programa. Noutras palavras, vai-se revelando vulnerabilidade na implementação do 

Programa Incluir no tocante a esses aspectos e todos os desdobramentos aí implicados.  

 

4.1.7.3 Na visão da Equipe Técnica da CAENE  

 

  Perguntamos se na UFRN existem outros órgãos que organizam e implementam 

recursos, serviços, equipamentos de tecnologia assistiva, materiais didáticos e 

pedagógicos acessíveis além da CAENE. Naturalmente, todos os entrevistados confirmaram 

a CAENE, sobretudo no que tange à organização e ao gerenciamento de recursos e serviços. 
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Todavia, enfatizaram que esses são implementados em rede, em parcerias entre setores da 

instituição, como por exemplo:  

 

questões relacionadas à acessibilidade, então aparece a queixa pra nós e nós 
imediatamente articulamos junto ao setor de infraestrutura e aí tem um arquiteto de 
lá que tem um trabalho, que tem uma perna aqui na CAENE, participa das nossas 
reuniões, então faz todo o acompanhamento. Materiais, vem direto para CAENE e 
da CAENE pro laboratório de acessibilidade, então tem essas pontes, entendeu? 
Intersetores (ROUXINOL, 09/03/2015). 

 

  Posteriormente, indagamos como esses serviços e recursos são divulgados no âmbito 

da comunidade acadêmica. 

  Segundo o presidente da CAENE, as ações dessa comissão são divulgadas no próprio 

site da CAENE, em campanhas realizadas esporadicamente, mediante a distribuição de 

panfletos. Os demais membros da equipe técnica mencionaram variados meios de divulgação, 

particularizando-os para distintos atores. Em relação aos professores, a divulgação ocorre 

predominantemente durante a realização do programa de atualização pedagógica, nos 

encontros formativos com professores e coordenadores de curso, nos fóruns de 

coordenadores, nas reuniões com chefias de departamento atendendo aos convites dessas, ou 

por iniciativa da própria equipe, inclusive foi dito que existe um programa de visitas aos 

departamentos, preferencialmente aqueles que tenham alunos com necessidades especiais. 

Geralmente essas visitas são realizadas todo início de semestre. 

  Em se tratando dos discentes, essa divulgação se efetiva nas semanas designadas à 

recepção de novos acadêmicos, pelos coordenadores de cursos, pelo portal do aluno no 

SIGAA, no cadastramento do SiSU e no ato da matrícula.  

  Questionamos, diante dessa realidade: de que maneira, entre os meios utilizados para a 

divulgação (como é o caso do momento de cadastramento dos acadêmicos no SiSU, no ato da 

matrícula), se concretiza a comunicação dos serviços da CAENE, se eles são efetivados 

virtualmente? 

  Na opinião de uma técnica, a gente não tem um serviço de divulgação assim bem 

legal. Sua explicação incide na restrita divulgação ao aluno pelo coordenador do curso e, 

atualmente, acresce-se àquela o cadastro pelo SIGAA. Ademais, continua ela, a solicitação de 

apoio à CAENE não tem explicando muito bem o que é, só CAENE. Às vezes, tem gente que 

não conhece o que é uma necessidade educacional especial. São deficiências ou transtornos? 

Eles fazem a adesão, o cadastro e quando eles chegam aqui pra triagem é que as pedagogas 

vão conversar (BAVETE, entrevista concedida em 17/08/2015). 
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  A técnica Sabiá compartilha do pensamento de que a divulgação precisa ser 

incrementada, quando diz: a gente também tá estudando formas de ficar chamando no início 

do semestre [...] na verdade o setor tá se ampliando aos poucos e a divulgação também. 

  O reconhecimento por duas técnicas da necessidade de aperfeiçoamento da divulgação 

de recursos, serviços e apoios efetivados pela CAENE coaduna-se com o ponto de vista de 

professores e discentes, nessa particularidade. Uma divulgação insatisfatória tende a privar 

um contingente de acadêmicos com deficiência e outras necessidades educacionais específicas 

do acesso e do usufruto de recursos e serviços, ou a subutilizá-los. Por conseguinte, tem-se, 

assim, um mecanismo de ativação da exclusão ou de inclusão precária. Ou, nos parâmetros 

avaliativos, esses são aspectos que convergem para dificultar a obtenção de resultados 

satisfatórios para o programa em implementação. 

  Inquirimos como se efetiva o acesso dos acadêmicos com deficiência a esses serviços 

e recursos. 

  Essa pergunta relaciona-se diretamente à anterior e, de certa forma, a complementa. O 

presidente da CAENE e a maioria dos técnicos citou a solicitação direta dos discentes via 

SIGAA, ou indiretamente, por meio da coordenação de curso. Um técnico mencionou também 

a distribuição de panfletos e o “plantão” no momento de cadastramento no SiSU. 

  Alguns técnicos discorreram sobre o processo de cadastramento do aluno na CAENE, 

qual seja: ao acessar o sistema [SIGGA] há uma aba nomeada de outros, com a opção 

“necessidades educacionais especiais, solicitar apoio à CAENE”. O discente preenche um 

míni-formulário com dados pessoais, meios de contacto, tipo de deficiência, apoio que 

necessita.  A CAENE e a coordenação do curso automaticamente recebem uma chamada 

eletrônica, via SIGAA.  

  Com acesso aos dados do estudante que acionou esse link, a CAENE posteriormente 

efetiva contato por telefone e e-mail, convidando-o para uma entrevista inicial. Nessa, 

segundo Curió, o solicitante do apoio é submetido tanto a uma avaliação social, como uma 

avaliação pedagógica ou psicológica, dependendo da necessidade desse aluno. Na triagem 

são identificadas as demandas pedagógicas e outras questões. Essas demandas têm os 

encaminhamentos correspondentes.  

 

Quando se trata de deficiência visual, essa avaliação é mais rápida porque ele vem 
com o diagnóstico, ele vai dizer quais são as necessidades, na maioria das vezes é 
uma necessidade de adaptação de materiais metodológicos, quando é um aluno que 
tenha transtorno de aprendizagem, por exemplo, aí demora mais tempo porque aí a 
gente tem que fazer uma avaliação mais aprofundada até a elaboração do parecer 
técnico (SABIÁ, entrevista concedida em 17/08/2015). 
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  Após a avaliação social e/ou pedagógica, é elaborado o parecer técnico. Esse parecer é 

enviado ao aluno para sua análise e, a partir do momento que ele o valida, é enviado em mãos, 

ou por e-mail, dependendo de como ele se manifeste para o coordenador do curso. Nesse 

parecer consta toda a condição do aluno e as orientações didático-pedagógicas aos 

professores. É seguindo essa processualidade que os discentes têm acesso aos recursos do 

Programa Incluir, a partir de sua vinculação à CAENE. 

  Segundo a técnica Sabiá, o acesso aos serviços 

 

vai depender de uma avaliação socioeconômica, porque se a CAENE investe muito 
em um aluno abastado, por exemplo, vai deixar de investir num aluno que tenha a 
mesma necessidade, mas que não tenha condições. Não significa dizer que aquela 
pessoa que tem recursos que ela não vai ter acesso, vai ser feita a avaliação.         
 
 

  A seletividade explicitada na citação acima contradiz a universalidade propugnada no 

Programa Incluir, embora a reconheçamos como uma universalidade focalizada. Nesses 

termos, o acesso ao Programa Incluir na UFRN é perpassado por dupla seletividade. Uma 

relacionada ao laudo médico e a outra a situação socioeconômica. A segunda modalidade está 

alinhada diretamente à redução de gastos com o social, preconizado e sob a tutela dos 

organismos financeiros internacionais com quem o Brasil tem uma relação de subalternidade. 

Destarte, nega-se a modalidade de educação que carrega a marca da inclusão 

Do exposto nesse subitem, vai-se confirmando a ênfase na difusão, informação e 

acesso aos recursos e serviços da CAENE, e ao mesmo tempo revela-se a invisibilidade do 

Programa Incluir nessa comissão.  

 

4.1.7.4 Na visão de Bolsistas e do Monitor 

 

  Perguntamos ao monitor e bolsista se conhece o Programa Incluir. Todos 

responderam negativamente. Um expande um pouco sua resposta e fala assim: eu nunca ouvi 

falar. Lá no laboratório, assim, a gente fica muito aquém das coisas. [...] Eu tô sabendo 

agora que o Programa Incluir que faz parte do financiamento que você acabou de me dizer, 

eu não sabia nada disso (PARDAL – Bolsista 2, entrevista concedida em 07/10/2015).  

  Posteriormente, indagamos como se efetiva o acesso dos acadêmicos com 

deficiência ao serviço monitoria. O monitor não soube responder, apenas confirmou sua 

indicação para a monitoria pra acompanhar um aluno cego de sua turma.  
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  Aos bolsistas indagamos como se efetiva o acesso dos alunos ao material produzido no 

laboratório. Eles não acrescentaram nenhum elemento novo ao que já foi dito anteriormente 

por discentes, professores e técnicos. Assim, evitaremos redundâncias.  

Afora os relatos dos técnicos da CAENE, e raras exceções entre acadêmicos (os que 

ouviram falar é porque são bolsistas ou representantes desse segmento social na CAENE) e 

professores, infere-se que o Programa Incluir é pouco divulgado na UFRN. Por conseguinte, o 

acesso aos recursos, serviços e tecnologias assistivas são efetivados não fazendo referência a 

ele, mas como ação da CAENE.  

No quadro 12 reunimos os aspectos relativos ao conhecimento do Programa, formas 

de divulgação, encaminhamento e critérios de acesso na percepção dos entrevistados. 

 

QUADRO 12: Divulgação, Modalidades de Encaminhamento e Critérios de Acesso 

 
 
ENTREVIS- 
TADOS          
         
    

 
ASPECTOS 

 
Conhece o  
Programa 
Incluir 

Meios de 
Divulgação  

Modalidades de 
Encaminhamento 

Critérios de 
Acesso 

 
 
 
Alunos 

 02 ouviram 
falar desse 
Programa. 
 
12conhecem  
a CAENE  

Programa Incluir 
não constatamos 
nenhuma 
divulgação.  
CAENE: fôlder, 
professor, 
técnicos, 
bolsistas, amigos, 
eventos, ato da 
matrícula  

Coordenação de 
curso e SIGAA 

Ser aluno da 
UFRN, querer, ser 
deficiente, cadastro 
na CAENE, laudo 
médico 
comprovando a 
deficiência 

 
 
 
Professores 

01 apenas. 
4 conhecem  
a CAENE. 
01 
desconhece 
tanto o 
programa, 
quanto a 
CAENE 

CAENE, chefe de 
departamento, 
SIGAA, alunos 

Coordenação do 
curso; 
SIGAA; 
 não encaminha por 
desconhecer a 
CAENE 

Cadastro na 
CAENE e ter 
necessidade 
educativa específica 
(citado apenas por 
01 professor); 
06 desconhecem 

 
 
 
 
Técnicos 

Sim, mas não 
distinguem 
Programa 
Incluir e 
CAENE 

Site da CAENE, 
campanhas, 
fóruns, panfleto, 
encontros 
formativos, 
reuniões, eventos, 
coordenação de 

Coordenadores de 
cursos, SIGAA,  

Avaliação social, 
pedagógica e 
socioeconômica. 
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cursos. 
Bolsistas e 
 Monitor 

Nenhum Não foi 
perguntado 

CAENE e 
professores 

Não foi perguntado 

Fonte: construído com as informações obtidas nas entrevistas com os sujeitos constituintes do quadro amostral 
da pesquisa. 
 

 

Sintetizando as informações visualizadas no quadro anterior e articulando-as às 

interpretações desse subitem, constatamos que predomina o desconhecimento do Programa 

Incluir no contexto da UFRN por aqueles que diretamente ou indiretamente se vinculam a ele, 

seja na condição de implementadores (professores, bolsistas e monitor), seja na condição de 

usuários. Distanciam-se dessa situação os técnicos da CAENE, mas mesmo para esses há uma 

indistinção entre o que é específico do Programa Incluir e o que é específico da CAENE, 

excetuando o seu presidente.  

Existem diversificados meios de divulgação da CAENE, mas não constatamos 

nenhuma divulgação do Programa Incluir, tornando-o totalmente invisível para aqueles que 

não estão diretamente vinculados à CAENE. Quando se trata da forma de encaminhamento 

dos usuários aos serviços e recursos, verificamos que os meios de comunicação estabelecidos 

entre CAENE e professores e vice-versa, são insatisfatórios por parte dos professores, em 

decorrência da queixa da falta de mediação que os aproxime, que possibilite informações e 

esclarecimentos mais detalhados e permita trocas de saberes. 

Em relação aos critérios de acesso ao Programa, houve sintonia em dois aspectos entre 

professores e alunos: ser cadastrado na CAENE e ser aluno com necessidade educativa 

específica. Mas, confrontando a formulação do Programa Incluir com a sua implementação na 

UFRN, deparamo-nos com critérios como o laudo comprovando a deficiência e a avaliação 

socioeconômica, os quais não constam claramente no documento oficial, constituindo-se, 

assim, num distanciamento entre formulação e implementação, nesse sentido.  

O enfrentamento de tais dificuldades exige revisão no tocante à divulgação ampla, 

constante e variada do Programa Incluir para retirá-lo da invisibilidade, nas formas de 

encaminhamento dos alunos aos serviços e recursos, assim como nos critérios que negam o 

princípio de universalidade desse programa.  

Do ponto de vista da pesquisa avaliativa, a avaliação do Programa Incluir na UFRN se 

torna problemática, dada à indistinção do que é específico desse programa e o que é 

específico de outros programas desenvolvidos no conjunto de ações de educação numa 

perspectiva inclusiva nesse contexto.  
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4.1.8 PROCESSO DE CAPACITAÇÃO  

 

 Tomando como parâmetro o Documento orientador no Programa Incluir, nele, de 

maneira clara e direta, não há referência ao processo de capacitação dos implementadores 

desse programa. Todavia, como dito recorrentemente, a educação numa perspectiva inclusiva 

é uma temática relativamente nova e, ao mesmo tempo, desafiadora; implica, pois, entre 

outras iniciativas, a capacitação de todos os que serão/estão envolvidos em sua 

implementação.  

Associada à ideia anterior, agregamos a literatura de avaliação de programas sociais 

que aborda a capacitação entre os componentes de um programa que devem merecer atenção. 

Desse modo, reunimos esses dois argumentos para justificar a importância da inserção desse 

aspecto no processo avaliativo do Programa Incluir, direcionada aos implementadores do 

referido programa. 

 

 4.1.8.1 Na Visão dos Docentes 

 

  A presença de pessoas com deficiência no ensino superior não era usual até pouco 

tempo atrás, mas esse panorama vem se alterando, sobretudo a partir dos últimos anos do 

século passado. Dados oficiais revelam o crescimento de matrículas desse grupo social em 

decorrência da universalização do direito à educação, complementado com leis para 

segmentos com necessidades específicas. No entanto, essa mudança não caminhou 

paralelamente com a efetivação da proposta pedagógica que considera a heterogeneidade na 

composição da turma de alunos, suas diferentes formas e ritmos de aprendizagem.  

Contudo, espera-se que esse não continue sendo o argumento para que certos 

professores não introduzam e efetivem uma abordagem que respeite a diversidade, que suas 

práticas pedagógicas não contemplem metodologias, recursos didáticos e que suas atitudes 

não correspondam às necessidades educacionais de todos os discentes. Romper com práticas 

homogeneizadoras cristalizadas não é fácil, mas não é impossível. Um dos caminhos para isso 

consiste na busca de capacitação continuada. 

  Nesse sentido, perguntamos ao professor (a) se ele considera necessário algum tipo 

de orientação/capacitação para trabalhar com discentes com deficiência. Caso a resposta 

fosse afirmativa, o que sugeriria? 

Os professores participantes dessa pesquisa foram unânimes em afirmar a necessidade 

de capacitação específica para trabalhar com discentes com deficiência. Quatro deles fizeram 
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referência ao Programa de Atualização Pedagógica (PAP), três já participaram de cursos 

promovidos pelo PAP, sendo dois na área de inclusão educacional, inclusive um na condição 

de ministrante. 

Os professores sugeriram a realização de capacitações predominantemente acerca de 

estratégias pedagógicas específicas para discentes cegos e surdos, seguida de metodologia 

específica da área; em menor intensidade, mas igualmente, elencaram as seguintes propostas 

de temáticas a serem trabalhadas: como se comportar diante de um aluno com deficiência; 

aprendizagem da LIBRA e do BRAILLE; recurso pra facilitar a inserção desse aluno nos 

conteúdos que são trabalhados; como o professor identificar as deficiências mais frequentes, 

como saber encaminhar, pra onde encaminhar os discentes com deficiência e quais os limites 

e possibilidades do ensino aos alunos com deficiências. 

Uma professora observa que esse tipo de capacitação ocorre com certa regularidade, 

mas que poderia ser ofertada semestralmente e com várias opções, visando à ampliação da 

participação dos professores, pois às vezes pode acontecer que, naquele momento da sua 

realização, o professor esteja impossibilitado de participar, mas, tendo oportunidades 

sequenciadas, expandir-se-ão as possibilidades de frequência desses. 

A capacitação tende a contemplar o enfrentamento de inúmeras situações relacionadas 

ao discente com deficiência. A esse respeito, ouvimos os seguintes depoimentos:  

 

orientações que contemplem tudo que pudesse interferir nesse recurso didático-
pedagógico mais específico que eu desconheço, porque minha relação com essas 
coisas são intuitivas e aí eu tento fazer, via ensaio e erro (CRAVO, entrevista 
concedida em 02/06/2015).  

 

eu acho que só em ter essa orientação a gente poderia fazer muita, toda diferença, e 
aí sim, de fato a gente vai garantir que esse aluno vai ter um aprendizado 
(CRISÂNTEMO, entrevista concedida em 27/05/2015), [em vez de ser inclinado a 
incorrer em atitude de comiseração], é como se a gente, não tudo bem, com um dois, 
a gente dá um cinco, como se isso resolvesse a situação do aluno, então tratando 
muito desigual, quando na realidade deveria ser um outro tratamento 
(CRISÂNTEMO, entrevista concedida em 27/05/2015). 

 

Associado ao desconhecimento com a área da educação numa perspectiva inclusiva, 

brotam também atitudes preconceituosas como a expressa a seguir: 

 

A primeira coisa que eu acho é que, nós não somos capazes de lidar com as pessoas 
com deficiência. [...] a gente sempre trata o outro na condição que a gente tá, e vê o 
outro sobre uma perspectiva diferente, eu acho que isso é uma grande dificuldade 
[...] a gente não tem esse olhar pro outro de uma forma a revelar que há uma 
limitação, de que ele é capaz, então a gente acaba sempre, há um julgamento que 
ele é menos capaz do que os outros. Eu acho que isso interfere no processo de 
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aprendizado do aluno (CRISÂNTEMO, entrevista concedida em 27/05/2015, grifo 
nosso). 

 

A citação é emblemática de que nos subterrâneos da incapacidade reside, alimenta-se e 

propaga-se o preconceito seja em não saber lidar com a diversidade, seja em pensar que 

existem seres humanos melhores que outros, e esses outros são vistos como menos capazes de 

aprender. Preconceito potencializador de exclusões. Exclui-se da possibilidade de interagir 

com o outro, exclui-se da possibilidade de aprendizagens recíprocas, exclui-se por julgar o 

outro incapaz, exclui-se por julgar o outro inferior a sua suposta superioridade. 

Igualmente podemos extrair da citação uma ambiguidade expressa na incapacidade, 

ora atribuída ao professor em não saber trabalhar com pessoas com deficiência, ora tributada a 

pessoa nessa condição, mas ambas convergem para velar o preconceito quanto às diferenças. 

Outro aspecto realçado, embora não diga respeito à capacitação, é a necessidade de 

aproximação da CAENE com os professores. Aproximação reivindicada também por alunos, 

pois atualmente predomina a mediação formalizada em relatório, contendo orientações 

generalizadas. Essa forma de proceder tende a não oportunizar o estabelecimento de vínculos, 

assim como dificulta o conhecimento personificado das necessidades educacionais de cada 

acadêmico. Essa assertiva pode ser confirmada no relato a seguir: 

 

Eu recebo relatórios que são bem parecidos, a impressão, às vezes, é que foi tiradas 
poucas coisas é quase ipsi lítere, pelas características do estudante, o atendimento é 
similar, mas aquele surdo é um surdo diferente daquele outro. Acho que seria muito 
interessante a gente ter essa informação pessoalmente e não somente de algo escrito, 
algo muito formal (ORQUÍDEA, entrevista concedida em 26/05/2015).  
 
 

              Um olhar nem tão pretensioso sobre essa subparte do texto que analisa a necessidade 

da capacitação específica para trabalhar com discentes com deficiência no ensino superior 

parece nos situar historicamente em tempos muito distantes, quando a educação para essas 

pessoas referenciava-se na intuição, pois destituída de conhecimentos científicos, não se 

distanciando dos extremos em que foram/são tratadas, assentada na tríade 

comiseração/preconceito/exclusão, além disso, confronta-se ainda com a barreira burocrática, 

como “excesso” de zelo reverenciado na formalidade documental. Não, não estamos fazendo 

retrospectiva histórica, não estamos nos séculos XIV, XV, XVI e seguintes. Esse panorama é 

do século XXI, localizado no Brasil, precisamente na UFRN, do ponto de vista de certos 

professores. 

Com isso, assinalamos que temos muito a fazer, temos muito a avançar para que a 

diversidade humana, em especial a pessoa com deficiência, tenha uma educação orientada não 
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por sentimento de piedade por parte de quem quer que componha a educação superior, mas 

que o ensinar-aprender reflitam conhecimentos acumulados e em construção na área, que 

esses mesmos conhecimentos respaldem atitudes humanitárias e se sobreponham aos 

preconceitos, às exclusões.  

A necessidade de capacitação apontada pelos entrevistados encontra ressonância na 

literatura sobre educação especial. Nela, parece consensual entre os autores que a formação 

inicial de professores para a educação básica deve introduzir conteúdos sobre educação 

especial, constituindo requisito imprescindível para a implantação da política de educação 

numa perspectiva inclusiva.  

Nessa direção, o Estado, a partir da década de 1990, tem utilizado alguns dispositivos 

legais e normativos para o enfrentamento dessa questão, a exemplo da Portaria Nº 

1.793/1994, LDB/1996, Plano Nacional de Educação (2007), meta-20, Resolução 02/2001, 

que define as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica.  

Inicialmente, a Portaria referenciada acima recomenda a inclusão da disciplina 

Aspectos Ético-Politico-Educacionais Da Normalização E Integração Da Pessoa Portadora 

De Necessidades Especiais, prioritariamente, nos cursos de Pedagogia, Psicologia e em todas 

as Licenciaturas (Art. 1º). Posteriormente, recomenda-a também para os cursos de Ciência da 

Saúde, Serviço Social e demais cursos superiores, de acordo com as suas especificidades (Art. 

2º).  

A Resolução 02/2001, em seu Art. 18, define dois tipos de professores para trabalhar 

com os alunos com necessidades educacionais especiais: os capacitados e os especializados. 

Os primeiros dedicar-se-ão ao trabalho com esses alunos em classes comuns. Os 

especializados voltar-se-ão para o desenvolvimento de atendimento educacional 

especializado.  

O atendimento educacional especializado será realizado, prioritariamente, na Sala de 

Recursos Multifuncionais, instalada nas instituições de ensino da rede pública ou de 

instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, no contra turno, 

não sendo substitutivo às classes comuns. A formação de professores especialistas foi a 

princípio designada às Universidades, mas a LDB/1996 altera essa formação para nível 

médio.  

A formação inicial de professores para a educação inclusiva foi alvo de maior atenção 

a partir de 2003, mediante a materialização de vários programas e projetos, como: Educação 

Inclusiva: Direito à Diversidade; Formação de Professores para o Atendimento Educacional 

Especializado; Formação para Atuação nas Salas de Recursos; Programa Interiorizando o 
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Braille; Programa Interiorizando LIBRAS; Programa Nacional de Formação Continuada de 

Professores na Educação Especial; Projeto de Informática na Educação Especial; Projeto 

Educar para a Diversidade.  

Atualmente, a página online do Ministério da Educação, por meio da Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão – SECADI, registra e difunde as 

seguintes ações: implantação de salas de recursos multifuncionais (28.500), no período 

compreendido entre 2005 a 2012; Programa Escola Acessível, com atendimento a 37.499 

escolas entre 2008 e 2012; Pareamento BPC na Escola, com atendimento a 329.801 alunos, 

sendo que ainda estão fora dela 140.274 alunos com deficiência; Programa de Formação 

Continuada de Professores na Educação Especial, modalidade à distância, atingindo entre 

2007 e 2013 um total de 27 IPES credenciadas e 76.800 vagas; criação de 27 Cursos 

Bilíngues LIBRAS/Português e 12 cursos de Pedagogia Bilíngue, criação de 7 Cursos de 

Tradutores/Intérpretes da LIBRAS/ Língua Portuguesa; Criação em 2005 de 30 Centros de 

Capacitação de Profissionais da Educação e do Atendimento às Pessoas com Surdez – CAS; 

Inserção da disciplina LIBRAS em 68,5% dos Cursos de Licenciatura; Programa Nacional 

para a Certificação de Proficiência no Uso e Ensino  de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS 

e para Certificação de Proficiência em Tradução e Interpretação de LIBRAS/Língua 

Portuguesa – PROLIBRAS, alcançando 3.106 certificações para o ensino e 3.400 

certificações para tradução e interpretação; Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico  

e Emprego – PRONATEC, cujas vagas prioritariamente são destinadas a pessoas com 

deficiência; Programa Incluir – Acessibilidade nas IFES. Em 2013, 59 Universidades Federais 

foram contempladas com recursos financeiros suplementares na ordem de 11 milhões, 

atendendo, em 2011, 23.250 estudantes com deficiência na educação superior.  

No entanto, para Bueno (2011), a introdução de conteúdos e disciplinas sobre 

educação especial, nos currículos de formação inicial de professores, equivale a mero 

apêndice na formação do professor especialista, além de ter como foco de atenção as 

dificuldades específicas dos discentes da educação especial, em vez de enfatizar o 

desenvolvimento de competência para enxergar, analisar e criticar o processo pedagógico de 

forma ampla e abrangente. 

A crítica nessa direção tem continuidade nos estudos de Kassar (2014). A tessitura de 

sua crítica tem como base um balanço nos Anais da Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação (ANPEd) no período de 2001 a 2007, constatando que os estudos a 

esse respeito restringiram-se ao grupo de trabalho da Educação Especial e foram poucos os 

artigos sobre essa temática publicizados nesse período.  



212 
 

Kassar (2014) apoiada em Bueno (2002) evidencia que em 1998 a formação em 

educação especial materializava-se por meio de curso de graduação em vinte e três (23) 

universidades. Em 2013 há uma redução de mais de 30% dessas instituições, ou seja, apenas 

sete (07) instituições (das quais duas públicas, uma localizada na Região Sul e outra na 

Região Sudeste, e cinco não públicas, situadas no Sul) oferecem dezenove cursos de 

graduação nessa área. Contudo, não há registro de nenhum desses cursos de graduação nas 

Regiões Norte e Nordeste.  

Um olhar para esse dado indica uma realidade paradoxal, pois enquanto cresce a 

demanda de formação docente para a educação especial, decresce o número de cursos e de 

instituições com tal finalidade. A Região Nordeste apresenta a maior quantidade numérica de 

pessoas com deficiência, isto é, 26,3% da população tem algum tipo de deficiência, mas 

sequer existem cursos de graduação, nessa área.  

Ainda com base nos dados expostos anteriormente, subentende-se que a capacitação 

dos docentes para atender ao público-alvo da educação especial, seja em classes comuns, seja 

no AEE, majoritariamente ocorre em instituições privadas ou em instituições públicas na 

modalidade não presencial.  

Kassar (2012) finaliza suas análises apontando que não há consenso na área da 

educação em relação à formação de professores para escolarizar satisfatoriamente a população 

da educação especial. Esse dissenso alcança tanto a formação do professor capacitado como a 

do especializado. Logo, do nosso ponto de vista, tal consideração se contrapõe à literatura 

específica e ao instituído na Resolução 02/2001 que preconiza os dois tipos de professores 

para a educação especial. 

 Trazendo a discussão para a educação superior, nossa pesquisa constatou a 

necessidade de capacitação específica na área de educação especial para professores, supondo 

que, através de conhecimentos acumulados na área, possa se constituir em um dos 

mecanismos que permita alterar culturas preconceituosas, excludentes, piedosas e intuitivas 

que ainda perpassam o meio acadêmico, no processo ensino aprendizagem voltado às pessoas 

com deficiência. Capacitações como farol a iluminar a prática docente e as relações humanas.  

 

4.1.8.2 Na Visão da Equipe Técnica da CAENE 

 

É lícito esclarecer que, no Plano de Desenvolvimento Institucional da UFRN, consta 

entre suas metas a capacitação profissional para toda a comunidade acadêmica. Para os 

professores, a PROGRAD desenvolve o Programa de Atualização Pedagógica (PAP), 
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realizado nos meses de janeiro, maio, julho e setembro. Nos meses de janeiro e julho as 

capacitações são obrigatórias.  

  De acordo com o presidente da CAENE, as capacitações oferecidas por essa comissão 

são efetivadas em parceria com a PROAD e PROGESP e têm se constituído um ponto 

positivo dentro da instituição. Explica que por meio da PROGESP, essa comissão oferece 

cursos de LIBRAS para toda a comunidade acadêmica. Para os professores, os cursos 

ofertados giram em torno de temas na área pedagógica, como: estratégias de ensino; 

discussões sobre currículo, flexibilização, relações interpessoais; avaliação.  Referindo-se a 

PROGRAD ele diz que essa Pró-Reitoria tem garantido a participação da CAENE nas 

formações por meio do PAP, contudo não as identificou. 

  Aos técnicos inquirimos se eles se envolvem nas capacitações, seja na condição de 

ministrantes, seja como participantes. Eles foram unânimes em afirmar que participam das 

capacitações realizadas pela CAENE. Um deles acrescentou que para além dessas 

capacitações está cursando mestrado na área de educação especial. Quatro técnicos participam 

tanto na condição de ministrante como de “receptores”.  

  Segundo os técnicos, as oficinas realizadas pela CAENE foram de audiodescrição, 

legendagem e como conviver com pessoas com necessidades especiais na Universidade, e 

cursos de LIBRAS. Essas oficinas e cursos são oferecidos semestralmente. Todavia, existe 

uma compreensão por parte dos técnicos de que as orientações repassadas nas visitas aos 

departamentos e coordenações de curso, nas conversas individuais, inscrevem-se como ações 

formativas, porque a gente senta, explica o que é a necessidade, a deficiência que seja, se for 

o caso, as estratégias, é como se fosse uma palestra pra uma pessoa só, como também pra os 

alunos a gente fez reunião (SABIÁ, entrevista concedida em 17/08/2015).    

Para alguns técnicos, a adesão dos professores aos cursos e oficinas ofertados pela 

CAENE têm se constituído um desafio, uma vez que a frequência dos professores nos cursos 

obrigatórios é mais expressiva do que nos facultativos. (ROUXINOL, entrevista concedida 

em março de 2015).  

Não obstante, e de maneira mais abrangente, o presidente dessa comissão observa que, 

a cada ano que passa, a comunidade acadêmica tem demonstrado interesse para discutir 

questões relativas à deficiência.  

 

4.1.8.3 Na Visão de Bolsistas e Monitor 
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  Perguntamos aos bolsistas e ao monitor se considera necessário algum tipo de 

orientação/capacitação para apoiar acadêmicos com deficiência e, caso a resposta 

anterior fosse afirmativa, o que sugeriria para capacitações futuras. 

  Tanto o monitor quanto os bolsistas sugerem capacitações continuadas. O monitor 

sugere capacitação em audiodescrição. Recomenda que as capacitações para quem trabalha na 

área de educação inclusiva sejam anteriores ao início da atividade. 

  Partindo da hipótese de que a CAENE/Programa Incluir tem ofertado 

capacitações, perguntamos se bolsistas e monitor têm participado.   

  Todos afirmaram participar de capacitações, embora um deles não vincule sua 

promoção à CAENE, mas à Biblioteca Zila Mamede. Há também quem participou de 

capacitação ofertada pela SEDIS. Essa secretaria mantém parceria com a CAENE.  

  Os treinamentos que eles participaram foram os seguintes: braille fácil, abbyyfine, 

audiodescrição, windesigner, como referenciar material didático. Observa-se que todas as 

capacitações efetivadas voltam-se para área de deficiência visual. Mais uma vez e de forma 

distinta, vai-se confirmando e evidenciando a prevalência no atendimento dessa deficiência 

em relação as outras.  

No geral, ao analisarmos a proposta teórica do Programa Incluir: acessibilidade na 

educação superior, constata-se que o desenho atual imprime algumas alterações em relação ao 

formato original, conforme explicitado anteriormente.  

Articulando o discurso atual desse Programa com sua operacionalização na UFRN, 

acrescidos de alguns subprocessos não previstos no referido programa, mas que a literatura de 

avaliação de políticas públicas, em seus distintos recortes programáticos, preconiza como 

importantes no processo avaliativo, infere-se que, no geral, não há rigor no seguimento da 

proposta oficial, seja em relação ao objetivo, à cobertura, aos eixos norteadores, à aplicação 

de parte dos recursos financeiros, embora esses sejam repassados regularmente.  

O processo de divulgação e informação não dá visibilidade ao Programa Incluir, mas à 

CAENE. O discurso acerca do acesso ao programa proclama a universalidade, enquanto na 

UFRN exige-se a comprovação da deficiência e, às vezes, a situação socioeconômica define 

quem terá direito à tecnologia assistiva e outros serviços. O monitoramento das ações parece 

não seguir rigorosamente os indicadores pré-estabelecidos. 

Verificamos também a criação de inúmeras normatizações pela UFRN em respostas às 

orientações da política em discussão. Essas tendem a viabilizar a quebra de barreiras que 

obstacularizam o acesso e o período de formação acadêmica de estudantes com deficiência na 
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UFRN, na perspectiva do direito, buscando, destarte, romper com práticas pautadas no favor 

ou na caridade.   

Portanto, a avaliação do Programa Incluir na sua formulação teórica, quando 

confrontada com a sua implementação na UFRN, evidencia distanciamentos e interposição de 

adaptações relacionadas aos fatores organizacional, gerencial e de implementação, além 

daquelas relacionadas aos usuários.  

A tessitura identificada encontra acomodação em um dos entendimentos de Draibe 

(2001), quando faz referência à formulação e à implementação. Para ela, esses momentos são 

perpassados por interesses, decisões muitas vezes conflitivas, antagônicas, mas que dão 

tonalidade à (ao) política/programa/projeto. 

 

4.2 ESTRATÉGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR NA UFRN 

 

Segundo Draibe (2001), a avaliação de processo se utiliza de dimensões que orientam 

a implementação da política e/ou programa. A operacionalização dessas dimensões 

metamorfoseia-se em estratégias.  

Nesse trabalho, empregamos o termo estratégias para designar o modus operandi da 

implementação, a qual reúne planejamento e recursos (humanos, materiais, financeiros) 

sintonizados e refletindo, simultaneamente, preferências, decisões, orientações dos 

implementadores do programa, em diferentes níveis hierárquicos. Respaldados nessa 

assertiva, elencamos algumas dimensões que consideramos importantes para a avaliação do 

Programa Incluir na UFRN, que, associadas aos subprocessos avaliados no item anterior e aos 

itens avaliados posteriormente, convergem e se aproximam de uma avaliação mais detalhada 

desse programa na instituição demarcada. 

As dimensões avaliadas nesse subitem são: atores estratégicos, parcerias e redes de 

apoio; eixos de infraestrutura, eixo de comunicação e informação e os subprocessos gerencial 

e decisório. 

 

4.2.1 ATORES ESTRATÉGICOS, PARCERIAS E REDES DE APOIO 

 

  Em se tratando de recursos humanos, partimos do pressuposto de que é inerente a 

qualquer momento das políticas públicas pensar, prever e definir claramente que atores, 

funções, apoios e parcerias serão mobilizados, cada um com suas respectivas atribuições e 

responsabilidades.  
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  Todavia, a literatura apresenta, não raramente, algumas situações em que as funções, a 

priori previstas teoricamente, não se mantêm tão nitidamente demarcadas na implementação. 

Nela, tem se verificado a indistinção de papéis entre quem planeja, programa, coordena e 

operacionaliza as ações. Essa indistinção traz embutida e, simultaneamente, reflete 

dificuldades no processo de implementação, as quais, certamente, repercutirão em resultados 

indesejados ao programa. 

  Desse modo, e fazendo um recorte com a nossa pesquisa avaliativa, julgamos oportuno 

conhecer quais são as funções que compõem o quadro profissional que operacionaliza a 

proposta programática, qual a posição ocupada por cada profissional envolvido com o 

programa, quais são as parcerias e apoio mobilizados. Tal conhecimento certamente 

possibilitará a identificação de onde se situam, na estrutura organizacional, os atores que 

cooperam, os que foram/são incentivados e/ou valorizados, ou os que foram esquecidos e os 

que resistem ao programa/projeto. 

  Feitas essas considerações gerais, mas antecedendo a avaliação desses aspectos, 

consideramos oportuno conhecer a opinião do presidente e dos técnicos da CAENE sobre o 

programa incluir.  

  Para o presidente da CAENE, o Programa Incluir é a forma mais concreta da política 

de inclusão no ensino superior para acadêmicos com deficiência. Materializa-se por meio da 

estruturação dos Núcleos de Acessibilidade. Na UFRN, o Programa Incluir ele foi tudo [...] 

Sem o Programa Incluir eu acho que a gente não tinha tido o avanço que nós tivemos [...] 

hoje a gente tem orçamento específico, hoje a gente tem a participação na discussão nos 

núcleos de acessibilidade (Ibid).  

  Continua ele,  

 

através do Programa Incluir, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
conseguiu avançar na aquisição das tecnologias assistivas, muitos dos equipamentos 
que hoje a Universidade dispõe, né, é oriundo dos recursos do Programa Incluir. 
Graças ao Programa Incluir, a gente institucionalizou nosso laboratório de 
acessibilidade que tem hoje como objetivo principal não só produzir material 
didático acessível, mas funcionar como um espaço onde as pessoas possam ter 
informação em diferentes formatos acessíveis, espaço esse também que serve para 
treinamento de tecnologias assistivas, entre outros aspectos (Ibid).  

 

  Para os técnicos da CAENE, não há clareza de quais são as ações do Programa Incluir 

e quais são ações da CAENE, elas se entrelaçam, se confundem. Aprofundaremos essa 

discussão posteriormente. 
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   Para a implementação da Política de educação inclusiva na UFRN e nela estar 

contemplada também o Programa Incluir: acessibilidade na educação superior, a CAENE 

dispõe de uma equipe de trabalho, cuja composição está detalhada no Quadro a seguir: 

 

QUADRO 13: Composição da Equipe Técnica da CAENE contendo nome dos 
servidores com as respectivas Funções, Carga Horária, Lotação, Status, Situação e Local 

de Atuação 
 

SERVIDOR FUNÇÃO C.H. 
LOTA 
ÇÃO 

STATUS 
SITUA 
ÇÃO 

LOCAL 
QUE 

ATUA 

Ana Paula Resende 
Programa 

dora 
Visual 

40h SEDIS Efetiva Ativa 
 

LA 

Danielle Ferreira 
Garcia 

Psicóloga 40h PROAE Efetivo 
Afastada 

PG 
CAENE 

Elaine Cristina de 
Moura Rodrigues 
Medeiros 

Pedagoga 40h 
Gabinete 
do Reitor 

Efetivo Ativa 
 

CAENE 

Érika Luzia Lopes 
da Silva Ferreira 

Assistente 
Social 

30h PROAE Efetivo 
Afastada 

PG 
CAENE 

Fabíola Macedo 
Dias 

Intérprete 
de Libras 

40h 
Gabinete 
do Reitor 

Efetivo Ativa 
CAENE 

Francisco Ricardo 
Lins Vieira de Melo 

Doc.Fisiot. 40h 
Dep. de 

Fisioterapi
a 

Efetivo Ativo 
 

CAENE 

Hugo da Fonseca 
Xavier 

Assistente 
em Adm. 

40h 
Gabinete 
do Reitor 

Efetivo Ativo 
CAENE 

Lisiê Marlene da 
Silveira Melo 
Martins 

Pedagoga 40h 
Gabinete 
do Reitor 

Efetivo Ativa 
 

CAENE 

Saionara Lucena de 
Sena 

Intérprete 
de Libras 

40h 
Gabinete 
do Reitor 

Efetivo Ativa 
CAENE 

Simone da Nóbrega 
Tomaz Moreira 

Doc. Psic. 20h 
Dep. de 

Medicina 
Clínica 

Efetivo Ativa 
 

CAENE 

Tiago Moreira 
Cerqueira 

Intérprete 
de Libras 

40h 
Gabinete 
do Reitor 

Efetivo Ativo 
CAENE 

Eliana Rodrigues 
Araújo 

Pedagoga 20h FUNPEC FUNPEC Ativa 
CAENE 

Maria Aparecida de 
Medeiros Costa 
Silva 

Pedagoga 20h FUNPEC FUNPEC Ativa 
 

CAENE 

Maria do Socorro 
Nascimento de 
Melo 

Pedagoga 20h FUNPEC FUNPEC Ativa 
 

CAENE 

Renata Nogueira 
Machado 

Instrutora 
de Libras 

20h FUNPEC FUNPEC Ativa 
NEI 
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Sidney Trindade 
Soares 

Analista 
de Sistema 

40h FUNPEC FUNPEC Ativo 
LA 

Vanessa Barbosa da 
Silveira 

Revisora 
Braille 

20h FUNPEC FUNPEC Ativa 
LA 

Fonte: CAENE, 2015. 

 

O quadro anterior expõe uma equipe de trabalho multidisciplinar diretamente 

envolvida na implementação do Programa Incluir na UFRN. Não obstante, no decurso da 

pesquisa de campo, identificamos outros atores que julgamos estão também diretamente 

envolvidos na implementação desse Programa, são os bolsistas de monitoria e de apoio 

técnico.  

Os bolsistas de monitoria16 designados pela CAENE acompanham individualmente os 

discentes que constituem o público-alvo da educação especial. Os bolsistas de apoio técnico17 

estão lotados no Laboratório de Acessibilidade (LA), onde atuam na produção e/ou adaptação 

de materiais didáticos em formato acessível. Óbvio que os bolsistas não mantêm vínculo 

empregatício com a UFRN, mas se vinculam academicamente e, em razão disso, concorrem a 

distintas bolsas existentes e, uma vez selecionados, são remunerados. Portanto, a nosso juízo, 

esses bolsistas, por desenvolverem atividades relacionadas à política de inclusão educacional, 

se configuram como operadores diretos do Programa Incluir. 

Segundo Lima Junior (1978), o programa social, enquanto objeto de pesquisa de 

avaliação, apresenta quatro questões fundamentais que merecem atenção, são eles: staff, 

lócus, tempo e tratamento. Nesse momento, consoante a discussão em curso, enfatizamos as 

questões relativas ao staff.  

Para esse autor, em se tratando do staff, é imprescindível especificar quem são os 

responsáveis pelo planejamento, programação, coordenação e operação das atividades do 

programa. É igualmente importante caracterizar a equipe responsável a partir das posições 

ocupadas pelos membros na estrutura formal de cargos e funções da organização, sobretudo 

quando o programa em estudo coexiste com inúmeras atividades desenvolvidas na instituição 

                                                 
16 A monitoria à época da realização da pesquisa de campo se constituía, segundo a coordenadora desse projeto 
na CAENE, em uma ação em fase experimental e, argumentando que o mesmo não integrava as ações do 
Programa Incluir, reservou-se o direito de não repassar informações sobre o mesmo.  
17 De acordo com os bolsistas entrevistados, a inserção de bolsistas no LA orienta-se pelo seguinte processo: o 
primeiro passo é fazer o cadastro via SIGAA solicitando bolsa. Efetua-se a inscrição consoante a disponibilidade 
de vagas existentes em diversos tipos de bolsa. Existindo vagas para bolsista da CAENE, os candidatos são 
convidados a participar de uma entrevista com a assistente social. Caso atendam aos critérios pré-estabelecidos, 
são encaminhados ao LA para um teste prático nos programas como word, abby fainner.  Aprovados nas 
modalidades indicadas, são incorporados como bolsistas.  
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e se verificam superposições de atividades e de funções de coordenação e operacionalização, 

além daquelas específicas do programa. 

Por outro lado, o documento orientador do Programa Incluir sequer ventila como deve 

ser a composição da equipe para a sua implementação, mas deixa explícito que cabe à 

instituição o planejamento e a implementação dos serviços e recursos. Com isso supomos que 

cada IFES compõe sua equipe conforme as demandas locais. No rastro desse raciocínio, 

deduzimos que essa pode ter sido a lógica adotada pela CAENE para composição de sua 

equipe técnica. 

Articulando as discussões de Lima Junior (1978) a respeito do staff de um programa ao 

quadro anteriormente exposto, evidenciando a composição da equipe técnica da CAENE e a 

orientação do Programa Incluir acerca do planejamento e organização das ações em cada 

IFES, é possível efetuar algumas derivações interpretativas, cuja operacionalidade, 

presumimos, não se manifesta sem implicações para o referido programa no contexto 

delimitado. 

O quadro apresentando a composição da equipe técnica da CAENE não especifica 

quem é (são) o (s) responsável (is) pelo planejamento, programação, coordenação e 

operacionalização do Programa Incluir na UFRN. Situado no contexto institucional, o 

Programa Incluir é apenas uma atividade dentre uma multiplicidade de outras atividades e, 

diríamos mais, considerando o objetivo e o papel da universidade na sociedade hodierna, esse 

programa é uma das ações meio para o alcance da finalidade da instituição, mas sua 

implementação mobiliza atores centrais dessa IFES. Parafraseando Lima Junior (op. cit), 

alguns desses atores ocupam simultaneamente cargos e funções na estrutura organizacional e 

na CAENE/ Programa Incluir, como se pode verificar com os docentes. 

Contudo, para além daqueles dois docentes identificados no quadro da CAENE, nossa 

pesquisa constatou que a implementação do Programa Incluir mobiliza implementadores 

diretamente envolvidos no programa e implementadores não diretamente vinculados ao 

programa, mas que são imprescindíveis à sua implementação, sem eles o programa 

dificilmente alcançaria êxito, estamos nos referindo aos professores. Mas, em nenhum 

momento, o Programa Incluir ou a CAENE fazem referência a eles.  

Do nosso ponto de vista, a descaracterização da posição que cada técnico ocupa no 

processo de implementação, sobretudo a não consideração de professores e bolsistas como 

operadores institucionais diretamente envolvidos com o Programa Incluir, embora não 

diretamente vinculados ao mesmo, certamente traz implicações nos resultados esperados pelo 

programa, conforme mostraremos nas próximas subseções. 
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4.2.2 EIXO INFRAESTRUTURA 

 

O Programa Incluir: acessibilidade na educação superior configura-se como um direito 

da pessoa com deficiência à educação superior. Esse Programa foi institucionalizado nas 

IFES, com a criação dos Núcleos de Acessibilidade estruturados em quatro eixos, conforme 

expusemos no subitem 4.1.4. Em tese, compete aos Núcleos de Acessibilidade a organização 

de um conjunto de ações de acessibilidade para o enfrentamento de barreiras pedagógicas, de 

comunicação e informação, arquitetônicas, para, desse modo, oferecer condições ao 

desenvolvimento pessoal, profissional e social desses estudantes na vida acadêmica, 

valorizando e respeitando suas diferenças. 

Na composição dos eixos que estruturam os Núcleos de Acessibilidade, encontra-se o 

Eixo de infraestrutura voltado para responder as questões relativas às barreiras arquitetônicas 

e urbanísticas das IFES. Essas dizem respeito aos obstáculos existentes nas vias públicas, no 

entorno e no interior das edificações de uso público e privado de uso coletivo.  

 Para avaliação das barreiras arquitetônicas no âmbito da UFRN, iniciamos com a 

identificação das mesmas pelos distintos sujeitos entrevistados, bem como adensamos nossas 

observações in lócus e as ilustramos com fotografias. Paralelamente conhecemos as ações que 

estão sendo implementadas pelo ou sob a orientação do Programa Incluir/CAENE para 

minimizá-las ou eliminá-las. Referendados no conhecimento mais sistematizado da realidade 

e no arcabouço teórico, avaliamos os fatores que facilitam e os que dificultam o processo de 

implementação desse programa, nessa instituição, nesse aspecto. 

 

4.2.2.1. Na Visão dos Acadêmicos com Deficiência                                               

 

Na avaliação da infraestrutura, nove (09) acadêmicos a considera ruim, quatro (04) 

como boa e apenas um avaliou como regular. As barreiras identificadas nas vias públicas da 

UFRN são diversificadas. Nelas, constata-se o desrespeito com as vagas de estacionamento 

reservadas para pessoas com deficiência física (cadeirantes) e visual. Muitas vias são 

pavimentadas com paralelepípedo, algumas calçadas estão quebradas, outras têm árvores e 

lixeiras mal localizadas, dificultando o acesso dessas pessoas. 

 Em relação às edificações, as barreiras mais citadas foram algumas salas de aula, salas 

de reprografia e determinados setores de aula que ainda não dispõem de rampas. Logo, o 

acesso ainda se dá somente por meio de escadas. Essas estão sem guarda corpos, ou corrimão, 

sem piso antiderrapante e sinalizado. Alguns corredores contêm obstáculos, existem banheiros 
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sem adaptação, ou adaptados, mas fechados, conforme ilustram a fala e a figura a seguir: 

Existem banheiros também que é todo tempo fechado. Então, por que isso? Então o 

cadeirante vai chegar e quer fazer uso do banheiro, vai ter que chamar uma pessoa (RUBI, 

entrevista concedida em 25/03/2015).  

 

FIGURA 10: Banheiro (Feminino) Adaptado para Pessoa com Deficiência, Fechado 

 
                    Fonte: Socorro, 2015 

 

FIGURA 11: Degrau na porta da sala de Reprografia, Setor I 

 
                     Fonte: Socorro, 2015. 
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          Também relacionada às edificações, os discentes destacaram a questão da inadequação 

da sinalização em diferentes ambientes, como: setores de aula, salas de aula, biblioteca, 

banheiros, restaurante universitário, sala de professores e de coordenadores, base de pesquisa. 

Essa identificação, em geral, é feita em fonte pequena, com restrita visibilidade. Se 

considerarmos a visibilidade em ângulos diferentes, a exemplo da biblioteca central que, 

embora tenha sua identificação na fachada em fonte grande, mas se um visitante, ou calouro 

estiver no centro de convivência, não saberá que o prédio à sua frente é o da referida 

biblioteca. Ainda sobre a biblioteca, a identificação das estantes e do acervo é feita em fonte 

minúscula, e falta identificação em BRAILLE e em LIBRAS. Tal barreira dificulta, ou 

impede o acesso com autonomia das pessoas com deficiência visual. O relato e as figuras 

abaixo sintetizam nossa interpretação. 

 

Os setores por serem todos da mesma cor, acho que confunde até quem enxerga bem 
e, principalmente pra mim que não enxergo, né. A letra de cada sala de aula é 
pequena também e, uma cor de letra fica ruim pra gente de baixa visão lê, é uma 
tonalidade [...] eu não vejo direito, a coisa é péssima. O Centro de Educação precisa 
melhorar. A sala da Base de [Pesquisa] Educação Inclusiva, meu Deus o nome da 
porta é bem pequenininho, eu chego lá pra eu ter acesso às salas eu tenho que 
perguntar, tá cheirando as portas e, quando eu consigo vê, né. [...] É uma coisa 
fácil de ser feita, é só pegar um papel maior se não tem outro recurso, outra coisa, eu 
preciso atender aquela pessoa, ela precisa vir e saber que aqui é a sala tal, sem 
precisar tá perguntando. [...] Na biblioteca já melhorou muito a questão da 
acessibilidade, mas eu não consigo, como baixa-visão, chegar na prateleira e pegar 
um livro pra mim, eu não posso fazer isso, porque é pequeno, é horrível até pra 
quem enxerga (ESMERALDA,  entrevista concedida em 26/03/2015, grifo nosso). 

               

 
          FIGURA 12: Biblioteca Central  e                          FIGURA 13: Sinalização de 
     Sinalização Setor de Aulas Bloco de Salas de Aula      

        
Fonte: Socorro, 2015                                                                Fonte: Socorro, 2015. 
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Todavia, à medida que apontam as barreiras arquitetônicas, alguns acadêmicos 

apresentam alternativa para atenuá-las, como a exposta na fala anterior e na sugestão de outra 

discente: eu não sou deficiente visual, mas eu tive dificuldade pra achar a sala. Eu acho que 

todas as salas, cada bloco tem que ter um desenho (letra, por exemplo) bem grande, em cima 

de cada prédio ser escrito em letras grandes aqui é o setor tal (AMETISTA, entrevista 

concedida em 27/03/2015). 

           A legislação sobre a promoção da acessibilidade para pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida estabelece no Art. 6º, inciso II, que o mobiliário seja adaptado às 

condições físicas de pessoas em cadeiras de rodas, observando as normas técnicas de 

acessibilidade da ABNT.  

Sobre o mobiliário foi constatada a falta cadeiras e mesas adaptadas para deficientes 

físicos tanto em salas de aula, como nas bibliotecas (central e setoriais) e restaurante 

universitário. Diretamente relacionado ao mobiliário, ou utensílios diversos, foi relatado 

mudanças frequentes na disposição dos mesmos nos espaços coletivos das faculdades, 

gerando riscos para integridade física de deficientes visuais, pois esses se orientam 

espacialmente, memorizando os ambientes, as vias que frequentam com regularidade.  

 

A carteira adaptada não tem, isso aí eu solicitei há muito tempo à CAENE essa 
carteira, isso foi uma coisa que  nunca chegou, quando eu quero escrever coloco o 
caderno no colo [...] a prova que você tem que escrever mais, dissertar mais, é um 
pouco complicado, aí o que é que acontece: eu faço uma improvisação, os colegas 
botam uma carteira aqui, em época de prova, e eu escrevo, faço a prova. [...] Essa 
questão do mobiliário foi uma questão que não foi atendida, nem parcialmente 
(TOPÁZIO, entrevista concedida em 10/04/2015, grifo nosso). 
 
 
Lá dentro do departamento tem umas coisas malucas, tem uns jarros gigantes sem 
nenhuma planta dentro, assim no corredor. O zelador gosta de dançar com as 
cadeiras, tem dia que as cadeiras estão de um lado, tem dias que estão de outro, aí 
você memoriza aquilo lá no ambiente, no outro dia vai lá e tá diferente (JADE, 
entrevista concedida em 10/04/2015). 
 
 

          No que tange às barreiras relativas a equipamentos, destacam-se algumas plataformas 

trancadas e a altura incompatível, da bancada onde estão repousam os computadores na 

reprografia, para pessoas com deficiência física, sobretudo, cadeirantes. Desse modo, as 

plataformas a princípio inscritas como meio de acessibilidade, ao serem trancadas, se 

metamorfoseiam em barreira. 
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FIGURA 14: Plataforma elevatória, trancada 

            
             Fonte: Socorro, 2015 

 

            Na percepção de um entrevistado, algumas barreiras nas vias públicas e edificações 

poderiam ser suprimidas se a sua construção fosse precedida de ampla consulta aos diferentes 

tipos de deficiência e não restrita apenas a uma ou duas pessoas com o mesmo tipo de 

deficiência. 

 

há uma preocupação em fazer uma acessibilidade pra todos, mas acessibilidade para 
todos, seja lá quem for que teja precisando, um arquiteto, um engenheiro, sei lá, ele 
pensa na visão dele o que seria bom para a gente. Geralmente ele pesquisa um cego, 
no máximo dois, em um ambiente que vai ser a dúvida daquele cego. Ele pega 
aquele cego e aí faz um trajeto, a dúvida que para aquele cego aqui é ruim, aqui é 
bom, aí ele já cria o projeto dele, ou seja, ele não fez uma pesquisa igual você tá 
fazendo. Eu acho que pra você trabalhar a parte física tanto interna ou externa, tem 
que ser uma pesquisa e não com um ou dois cadeirante, [sic] ou deficiente visual, sei 
lá, tem que ter uma pesquisa aprofundada, a minha crítica é essa (OPALA, entrevista 
concedida em 25/03/2015).  

 

     Oportuno registrar que todos que atribuíram o conceito bom para a acessibilidade 

arquitetônica, ressaltaram aspectos a serem modificados. Evidenciaram a coexistência do 

velho com o novo, isto é, algumas edificações estão sendo construídas de forma acessível, 

outras foram ou estão em processo de adaptação, mas algumas construções antigas 

permanecem inacessíveis para cadeirantes.  
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FIGURA 15: Escadas que dão acesso ao Ginásio de Esportes 

 
                                  Fonte: Socorro, 2015. 

 

 

 

 

 

                     FIGURA 16: Construção de rampa e piso alerta no Setor II 

     
             Fonte: Socorro, 2015. 
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     As barreiras nas edificações antigas são justificadas em razão das discussões, das 

legislações e as ações de acessibilidade delas decorrentes serem relativamente recentes. 

Todavia, esse discurso não se sustenta quando se constatam barreiras em construções “novas”. 

A gente vê prédios novos com dois, três, quatro, cinco anos, entregues hoje sem a 

acessibilidade devida, sem elevador, sem uma rampa, sem um banheiro acessível, salas de 

aula, laboratórios [...] sem o devido respeito à diversidade que há dentro da Universidade 

(DIAMANTE, entrevista concedida em 09/03/2015).  

           Do exposto, pode-se inferir que adaptações foram/estão sendo realizadas em 

edificações e nas vias públicas. Nas edificações recentes há uma tendência em seguir o 

desenho universal da ABNT, embora ainda se verifique prédios novos com certas barreiras 

arquitetônicas. Entretanto, constatam-se inúmeras e diversificadas barreiras nos espaços, 

ambientes, edificações, mobiliários e equipamentos institucionais, configurando-se como 

fatores que dificultam o processo de inclusão de acadêmicos com deficiência na UFRN.  

 

4.2.2.2 Na visão dos Professores 

 

Para três professores, a acessibilidade arquitetônica da UFRN precisa melhorar muito. 

Desses, um tomou como referência para a sua avaliação a área física na sua totalidade e a 

comparou com as vias e edificações acessíveis. Outro reconhece que, nos últimos anos, tem 

melhorado sensivelmente, mas há muito a ser feito, até mesmo nos prédios novos tem que se 

considerar isso (CAMÉLIA, entrevista concedida em 02/06/2015).   

As barreiras arquitetônicas foram identificadas no acesso à Reitoria (acesso exclusivo 

por meio de escadas, nas salas de aula sem rampa, como as do Setor 1, Bloco B e Bloco H. O 

Bloco H está  localizado no 1º andar, e a única forma de acesso são as escadas. Logo, o aluno 

cadeirante não consegue chegar neste bloco sozinho. Algumas salas e banheiros dos Centros 

Acadêmicos têm portas estreitas, que não permitem a passagem de cadeira de rodas. Algumas 

plataformas são fechadas. De acordo com a professora Camélia, as barreiras arquitetônicas 

constituem ainda o maior desafio. 
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        FIGURA 17: Escadas que dão acesso ao Prédio da Reitoria 

 
              Fonte: Socorro, 2015. 

 

                                 FIGURA 18: Acesso ao Prédio da Reitoria 

 
                Fonte: Socorro, 2015. 

 

Igualmente foi identificado como barreira o mobiliário inadaptado em salas de aula, na 

reprografia, no restaurante universitário, na biblioteca central. Nas salas de aula faltam 

cadeiras para deficientes físicos ou para quem tem uma perna mais cumpridinha, mal cabe 

naquela cadeira, para obesos, para canhotos, pois numa turma de 50 alunos tem uma cadeira 

para canhoto. Foi sugerida, para minimizar essa barreira, a obtenção de cadeiras de diferentes 

modelos, assim como que se tivesse um olhar atento de sempre lembrar [...] sempre se 

colocar no lugar do outro, acho que falta isso na gente, se colocar no lugar do outro 

(CAMÉLIA, entrevista concedida em 02/06/2015). 
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A despeito das barreiras mencionadas, a maioria dos professores constata mudanças 

arquitetônicas por meio da instalação de plataformas elevatórias em alguns Centros 

Acadêmicos, construção de rampas em prédios e salas de aula, calçadas sinalizadas com piso   

de direção e alerta, banheiros adaptados e reserva de vagas em estacionamento. 

 

FIGURA 19: Prédio com rampa, guarda-corpo e piso com sinalização de  
alerta na Superintendência de Infraestrutura 

 

         
               Fonte: Socorro, 2017. 

 

            FIGURA 20: Calçada com rampa e com piso de direção e alerta 

 
Fonte: Socorro, 2017. 
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   FIGURA 21: Estacionamento com reserva de vaga para pessoa com deficiência 

 
Fonte: Socorro, 2017. 

 

                Todavia, mesmo em edificações recém-construídas, as normas da Associação 

Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT) não são totalmente observadas. A fala da professora 

ilustra essa constatação. 

 

A UFRN parece um canteiro de obras de tanta coisa, de rampa, disso, daquilo, mais 
ainda, pronto, no nosso setor do Centro de Educação, se essa plataforma quebrar 
ninguém chega aqui nesse último piso onde nós estamos (CAMÉLIA, entrevista 
concedida em 02/06/2015). 
 
 

A professora Camélia atribui as mudanças arquitetônicas em curso na UFRN aos 

apoios da última gestão e da atual gestão (a anterior e a atual gestão é a mesma, pois houve 

recondução ao cargo), e a fatores externos relacionados às pressões advindas da sociedade e 

da defensoria pública.  

Entretanto, constata-se que, por um lado, há quem se propõe a colocar em prática a 

legislação, porém, por outro lado, há aqueles que resistem parcialmente a ela, como verificado 

pela inobservância de algumas normas da ABNT sobre o desenho arquitetônico acessível.  

Essa constatação conecta-se a um entendimento mais geral em relação à posição que 

as pessoas adotam, seja em nível de projetos societários, seja em situações pontuais, a 

exemplo da implementação de um programa social, em que manifestam preferências, 

interesses, prioridades, convicções. Essa percepção também é apreendida por Draibe (2001), 

ao comunicar que tanto a adesão quanto a resistência de pessoas envolvidas na implementação 

de um programa podem convergir em direções opostas: facilitam ou dificultam no processo e 

nos resultados do mesmo.  
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4.2.2.3 Na visão da Equipe Técnica da CAENE  

 

 Segundo Curió, a acessibilidade física na UFRN é processual e difícil, sobretudo 

porque parte dessa instituição foi edificada há mais de meio século, mas que, 

 

a UFRN tem colocado essa discussão na pauta da agenda da instituição, temos 
realizado várias ações, dentre elas: diagnóstico, temos publicado manual de 
orientação pra gestores, temos feito formação continuada com técnicos, né, temos 
implementado alguns estudos, mesmo que focados em relação à acessibilidade e os 
próprios projetos de acessibilidade da instituição, falamos especificamente do 
campus central, onde a gente vê hoje projetos de sinalização de calçadas [...]. O que 
é mais importante é que isso tem sido tema recorrente de discussão, porque se 
evidencia pela chegada dessas pessoas na instituição, das dificuldades que 
vivenciam, colocando à tona o que precisa ser feito pra que eles tenham de fato o 
direito de ir e vir, dentro da Universidade (CURIÓ, entrevista concedida em 
24/07/2015). 

 

 Da narrativa acima se destacam duas iniciativas: uma relacionada à planificação, 

contemplando a discussão da temática acessibilidade na agenda institucional; a outra diz 

respeito a estudos e a elaboração de diagnóstico da infraestrutura. Na literatura sobre 

avaliação de políticas públicas, tais ações correspondem à avaliação diagnóstica, ou ex-ante, a 

qual subsidia as decisões no momento da formulação de projetos e programas (COHEN E 

FRANCO, 1993; AGUILAR E ANDER-EGG, 1994; DRAIBE, 2001; SILVA, 2001; dentre 

outros). Portanto, precede a implementação desses, e contemplam os seguintes objetivos: 

produzir orientações, parâmetros e indicadores que se incorporem ao projeto visando 

melhorá-lo e fixar um ponto de partida que permita comparações futuras (DRAIBE, 2001, 

p.19). 

 Para a maioria dos técnicos da CAENE, a acessibilidade das vias e edificações precisa 

melhorar muito, uma vez que ainda existem muitas barreiras arquitetônicas, incluindo a 

Reitoria. Reconhecem que essas adaptações são processuais, demandam tempo, uma vez que 

envolvem licitação e outros setores, como o de infraestrutura, projetos externos, articulação e 

consciência política. Ademais, muitas adaptações estão em processo de avaliação, de 

elaboração de projeto. 

 Do panorama esboçado, há, entre os técnicos, quem comungue do mesmo ponto de 

vista de uma professora, em dois aspectos, quais sejam: a UFRN é um canteiro de obras, e as 

mudanças arquitetônicas em curso refletem a adesão da gestão da UFRN nos últimos anos, 

com a causa da inclusão. Destaca-se também a necessidade de consciência política 

relacionada aos direitos das pessoas com deficiência, uma vez que esses parecem ser violados 
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recorrentemente, a ponto de se assinalar que, muitas vezes diante da queixa de um estudante, 

a gente encaminha diretamente pra ouvidoria, que a gente sabe que já passou do limite 

(ROUXINOL, entrevista concedida em 09/03/2015).  

Reivindica-se ainda consciência política das próprias pessoas com deficiência, na 

defesa da efetivação de seus direitos, seja em tá fiscalizando as estruturas, denunciando erros 

e opinando sobre como tornar os espaços acessíveis (PATATIVA, entrevista concedida em 

03/06/2015).  

 Entre os técnicos foi consensual discorrer as ações implementadas pela CAENE 

visando atenuar as barreiras arquitetônicas. De maneira geral, relataram a construção de rotas 

acessíveis da biblioteca central para o setor II, com piso tátil, rebaixamento de calçadas, 

rampas em algumas salas de aula. Essas construções orientam-se pelo diagnóstico realizado 

pela instituição, em 2008. E, espera-se, possibilitem ao cadeirante, ao surdo o direito de ir e 

vir, com autonomia. 

Em se tratando das calçadas, enfatiza-se mudança no piso. Nesse, foram adicionados 

sinalização de direção e alerta, conforme expõe a falar a seguir: 

 

Você demarca aqui na Universidade, o piso siga aqui na Universidade que não tem 
dos lados, mas é no meio porque no meio é onde a gente tá andando, a gente 
andando no meio a gente não vai conseguir cair, é tanto assim que a gente não 
colocou nas laterais (Idem). 
 

 Acerca de equipamentos de tecnologia assistiva e de mobiliário adaptado, apenas um 

técnico tocou no assunto. Quanto aos equipamentos, afirmou que o aluno que o solicita é 

contemplado. Em relação ao mobiliário a realidade é diferente, uma vez que a CAENE diz 

estar se articulando para atender às necessidades apresentadas, mas que não as respondeu 

ainda.  

 

4.2.2.4 Na visão do Monitor e de Bolsistas  

 

Cadê a autorização da entrevista18 

                                                 
18 Com uma entonação agressiva, uma bolsista do LA convidada a participar da pesquisa de campo me abordou 
perguntando: cadê a autorização? A entrevista havia sido marcada e confirmada previamente. Explicamos que 
não precisávamos de autorização para realização da entrevista, ademais desde março de 2014 a coordenação do 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais havia encaminhado ofício ao presidente da CAENE me 
apresentando na condição de doutoranda, cujo projeto de pesquisa incidia sobre a Avaliação do Programa Incluir 
sob a coordenação da CAENE. Discorremos sobre a pesquisa, seu objetivo, diferentes sujeitos constitutivos da 
pesquisa de campo e que, em momento algum estávamos agindo de forma arbitrária ou antiética. Após essas 
explicações, ela justificou sua atitude respaldada em orientação da coordenadora do LA. A entrevista não 
aconteceu.  
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  Antecedendo a avaliação da infraestrutura por um monitor e bolsistas, consideramos 

legítimo esclarecer acerca do serviço de monitoria voltada para os discentes que constituem a 

população-alvo da educação especial na UFRN. Ela se configura de maneira distinta da 

monitoria acadêmica enquanto estratégia de iniciação à docência. Sua materialização se 

expressa no atendimento individualizado ao discente nessa situação, mediante apoio em sala 

de aula e/ou extra sala de aula.  

  Para atender a primeira modalidade, o apoio se concretiza através da mediação com os 

conteúdos trabalhados pelos professores. Nas palavras do monitor:  

 

[apoio] no que for necessário: descrevendo slides, comentando vídeos, ajudando na 
apresentação de seminários se tiver algum tópico que eu possa dizer pra ele, tópico 
tal você vai falar agora, digo baixinho ali. Resumindo: eu tento ser os olhos de 
[Opala] dentro da Universidade (CANÁRIO, entrevista concedida em 07/10/2015).  
 

Na segunda forma, o apoio destina-se ao estudo de textos com o discente, preparação e 

adaptação de materiais didáticos; enfim, apoios que facilitam a acessibilidade à comunicação 

e informação, por conseguinte, presume-se que viabiliza a aprendizagem do discente.  

Ressalta-se que, embora a monitoria não integre explicitamente os eixos do Programa 

Incluir, no entanto as considerações tecidas por seus receptores a esse respeito, ao lado da 

análise por nós efetuada, levam-nos a situá-la como um resultado não previsto, mas positivo 

no conjunto das ações que viabilizam a educação especial numa perspectiva inclusiva na 

UFRN. 

  O monitor evidencia pontos positivos e negativos sobre a acessibilidade arquitetônica. 

Os primeiros referem-se às vias com piso tátil e ao Restaurante Universitário (RU). Os pontos 

negativos relacionam-se ao momento da reforma das vias públicas. Essas acumularam 

desafios manifestos nas calçadas tomadas por bancos de areia enormes, pedras em toda 

extensão do caminho, exigindo mudanças diárias no percurso para o deficiente visual. Em se 

tratando do RU, esse reúne acessibilidade física e atitudinal. Em suas palavras: 

 

No RU tem uma entrada separada pra ele não passar pela roleta, parece que são 
treinados pra isso. Assim que a gente entra no corredor a gente já tem a disposição 
uma nutricionista que vai ajudar [Opala] a colocar o alimento, enfim no RU tem 
uma qualidade muito boa em relação a isso aí (CANÁRIO, entrevista concedida em 
07/10/2015).  
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  Diametralmente oposta à citação do monitor é o relato do discente, por ele 

acompanhado, em relação ao atendimento no RU. Segundo o discente, o atendimento no RU é 

perpassado de barreiras de acessibilidade física e atitudinal,  

 

Eu vou no RU [...] a gente chega lá fica abandonado, não tem ninguém pra orientar, 
não tem como a gente chegar na cadeira, não tem como se servir, precisa sempre da 
ajuda de alguém e ter que ter essa mobilização, né, tanto dos próprios alunos [eles] 
passam pela gente atropelando, e eu que me vire (OPALA,  entrevista concedida    
em 25/03/2015 ). 

  

  Depoimentos tão contraditórios entre discente e o seu monitor talvez possam ser 

explicados por mudanças realizadas no RU após entrevista com o discente, uma vez que, do 

momento da realização da entrevista com o discente para a realização da entrevista com o 

monitor, transcorreram seis meses. Outra possibilidade pode ser a exaltação da inclusão pelo 

monitor, tendo em vista a preservação de sua bolsa, uma vez que o acesso à mesma se deu de 

forma clientelista.  

  Referindo-nos aos bolsistas19, para eles, no geral, melhorou muito, mas tem muito a 

melhorar. Confrontando o ano de 2011, em que um deles ingressou na UFRN, com os dias 

atuais, é visível a realização de reformas na infraestrutura. Essas melhoraram muito a 

acessibilidade arquitetônica. Antes as vias eram cobertas de areia, muitas pedras, não havia 

rampas, pisos táteis.  

  As ações implementadas a partir de então melhoraram a circulação das pessoas nos 

espaços, nos ambientes, nas edificações. Nessa direção, mencionaram a construção recente de 

parte do Centro de Biociências, constando de elevador, banheiros adaptados, diferenciando da 

edificação anterior, cujo acesso era exclusivamente por meio de escadas. Relataram, também, 

as mudanças nas paradas de ônibus, hoje com piso tátil, guarda-corpos, a biblioteca central e o 

LA dispõem de plataforma elevatória. A residência universitária foi contemplada com 

banheiro adaptado.   

  Não obstante, algumas adaptações merecem correções, como é o caso das plataformas 

elevatórias trancadas e o banheiro da residência universitária que, embora adaptado, torna-se 

inacessível para cadeirantes, visto que o acesso ao mesmo se faz exclusivamente via escadas. 

Ou seja, expressam pseudo acessibilidade. 

                                                 
19 Os bolsistas compuseram o quadro amostral dos sujeitos da pesquisa de campo. Eles foram inseridos nesse 
quadro no desenrolar da pesquisa, quando constatamos o trabalho dos mesmos na produção de materiais em 
formato acessível no LA. As entrevistas realizadas com os bolsistas precederam a proibição das mesmas pela 
coordenação do LA. Ressaltamos que, entre os bolsistas entrevistados não estamos contabilizando uma discente 
que ocupa a função de bolsista nesse espaço sócio ocupacional, embora em algumas de suas citações evidenciam  
conhecimento sobre o LA. 
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  As barreiras arquitetônicas contribuem para dificultar a acessibilidade de pessoas com 

deficiência ou com mobilidade reduzida. Tais barreiras contrapõem-se à compreensão de uma 

sociedade inclusiva, cujo enfrentamento prevê sua eliminação. Com esse propósito, no Brasil, 

é promulgado o Decreto n° 5.296/2004. Na sua organização, contempla-se também a 

acessibilidade nas instituições de ensino em todos os níveis, etapas e modalidades, conforme 

se pode confirmar: 

 

os estabelecimentos de ensino de qualquer nível, etapa ou modalidade público e 
privado, proporcionarão condições de acesso e utilização de todos os seus ambientes 
ou compartimentos para pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 
reduzida inclusive salas de aula, bibliotecas, auditórios, ginásios, instalações 
desportivas, laboratórios, áreas de lazer e sanitários (BRASIL, Decreto nº 
5.296/2004, Art. 24). 

 

  A partir das informações obtidas pelos diferentes sujeitos da pesquisa empírica, 

procuramos, de forma sucinta, sistematizar no quadro seguinte as barreiras arquitetônicas 

decompostas nas vias públicas, edificações, mobiliários e equipamentos identificados na 

UFRN. Alguns entrevistados apontaram também as mudanças que foram empreendidas nos 

últimos anos, as quais, de certo modo, estão vinculadas ao Programa Incluir. 

 

  QUADRO 14: Barreiras na Infraestrutura e nos Mobiliários e Equipamentos. 

PERCEPÇÃO BARREIRAS NA INFRAESTRUTURA E NOS MOBILIÁRIOS e 
EQUIPAMENTOS DA UFRN 

 
 
 
 
 
 
 
DISCENTES 

Vias públicas: desrespeito com as vagas de estacionamento reservadas para 
pessoas com deficiência. Muitas vias são de paralelepípedo, algumas 
calçadas estão quebradas, outras têm árvores e lixeiras mal localizadas. 
Edificações: algumas salas de aula, salas de reprografia e determinados 
setores de aula e edificações ainda não dispõem de: rampas, guarda-corpos, 
corrimão, piso antiderrapante e sinalização, banheiros adaptados, ou 
banheiros adaptados, mas fechados. Inadequação (fonte pequena) da 
sinalização em diferentes ambientes, como: setores de aula, salas de aula, 
banheiros, restaurante universitário, sala de professores e de coordenadores, 
base de pesquisa, biblioteca (identificação das estantes e do acervo é feita 
em fonte minúscula e falta identificação em BRAILLE e em LIBRAS), 
alguns corredores contém obstáculos. 
Mobiliário: faltam cadeiras e mesas adaptadas para deficientes físicos tanto 
em salas de aula, como nas bibliotecas e restaurante universitário. Mudanças 
frequentes de lugar do mobiliário em espaços coletivos. 
Equipamentos: algumas plataformas trancadas e a altura incompatível dos 
móveis onde estão dispostos os computadores na reprografia, para uso das 
pessoas com deficiência física. 

 
 

Edificações: Reitoria e salas de aula sem rampa como as do Setor 1, Bloco 
B e Bloco H (o Bloco H localiza-se no 1º andar e a única forma de acesso 
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DOCENTES 
 

são as escadas). Algumas salas e banheiros têm portas estreitas.  
Mobiliário inadaptação de cadeiras para deficientes físicos.  
Equipamentos: algumas plataformas fechadas. 
Mudanças: instalação de plataformas elevatórias em alguns Centros 
Acadêmicos, construção de rampas em prédios e salas de aula, calçadas 
sinalizadas com piso de alerta, banheiros adaptados e, reserva de vagas em 
estacionamento. 

 
 
 
TÉCNICOS 
CAENE 

Edificações: Reitoria sem rampa de acesso. 
Equipamentos: apenas um técnico tocou no assunto, ele afirma que o aluno 
que o solicita é contemplado.  
Mobiliário: a CAENE diz estar se articulando pra atender as necessidades 
apresentadas. 
Mudanças: construção de rotas acessíveis da biblioteca para o setor II, com 
piso tátil, rebaixamento de calçadas com elementos de direção e alerta, 
rampas em algumas salas de aula.  

 
 
MONITOR 
          e 
BOLSISTAS 

Vias públicas: constata-se piso tátil em algumas vias. Melhorou muito, mas 
ainda precisa melhorar. 
Equipamentos: instalação de plataformas elevatórias, mas algumas ficam 
trancadas. 
Mudanças: construção recente de parte do Centro de Biociências com 
elevador, banheiros adaptados. Na residência universitária, tem banheiro 
adaptado, mas esse se torna inacessível para cadeirantes, visto que se 
localiza no 1º andar e o acesso ao mesmo se faz exclusivamente via escadas. 
Paradas de ônibus com piso tátil, guarda-corpos, a biblioteca central e o LA 
dispõem de plataforma elevatória.  

Fonte: criado a partir das informações dos sujeitos da pesquisa empírica. 
 
 
  Contudo, seria ingênuo creditar todas as alterações na infraestrutura da UFRN ao 

Programa Incluir. Situando as mudanças na infraestrutura no contexto mais geral da educação 

superior, observam-se inúmeras iniciativas do governo federal voltado para as IFES, entre 

elas menciona-se a instituição do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais (REUNI) em 2007, que incluiu a expansão física das IFES entre 

as medidas adotadas para o alcance do objetivo central daquele programa, que prevê ampliar o 

acesso e a permanência na educação superior.  

  Assim, na UFRN as mudanças na infraestrutura articulam, entre outras iniciativas, as 

ações do REUNI e do Programa Incluir. Em se tratando do Programa Incluir as intervenções 

se efetivam mediante as parcerias estabelecidas com outras unidades acadêmicas, a exemplo 

da Superintendência de Infraestrutura, no sentido de orientá-la, ou instigá-la em observar o 

desenho universal nas edificações, portanto construí-las ou reformá-las sem barreiras 

arquitetônicas. 

  Quanto ao REUNI, do ponto de vista da pesquisa avaliativa, podemos inferir que ele 

se inscreve como um resultado imprevisto, mas satisfatório, que contribui com a quebra de 
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barreiras na infraestrutura da UFRN e, destarte, com o processo de inclusão dos acadêmicos 

com deficiência nessa IFES 

  A avaliação de processo de implementação contempla, entre as dimensões avaliadas, 

os atores estratégicos da instituição que aderem ou resistem ao programa. Nossa pesquisa 

realça, nesse sentido, a visão de professores e técnicos da CAENE quanto à adesão da reitoria 

com as políticas de educação inclusiva. Adesão que parece impulsionar outras instâncias 

institucionais em diferentes níveis hierárquicos na UFRN e que se supõe contribuir para 

dinamizar a implementação dessas políticas e, por conseguinte, caminha-se na direção da 

efetivação dessa modalidade de educação. Não menos importantes são as pressões da 

sociedade civil que ecoam na função jurisdicional do Ministério Público, onde a violação de 

direitos parece encontrar encaminhamentos que respondem às demandas reivindicadas. 

  Do ponto de vista de todos os entrevistados acerca da avaliação da infraestrutura, 

evidenciam-se pontos comuns, como o reconhecimento de mudanças arquitetônicas realizadas 

nas vias e edificações; outras mudanças estão em curso, mas, no geral, precisa melhorar 

muito, seja no entorno, seja nas edificações dos setores, dos centros acadêmicos, nas salas de 

aula e de reprografia, seja nas vias de uso coletivo. As adaptações devem estender-se a 

equipamentos e mobiliários, sendo esse último o que menos tem recebido atenção por parte da 

CAENE. 

  Destaca-se a contradição acerca das plataformas elevatórias, concebidas como recurso 

de acessibilidade para pessoas com deficiência física e mobilidade reduzida. É incontestável a 

instalação das mesmas em muitos setores no campus central da UFRN. Contudo, constatou-se 

plataforma trancada, a exemplo do prédio do CCHLA, e a chave guardada com outrem. 

Plataforma “encarcerada”, como presenciamos no setor II, bloco H e registrada a seguir:  
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FIGURA 22: Plataforma “encarcerada” no Setor II, Bloco H 

 
                                          Fonte: Socorro, 2015. 

 

  Além das plataformas, identificamos, ainda, a existência de banheiro adaptado, mas 

trancado, como o do Centro de Convivência. Tais posturas violam o direito à acessibilidade e 

remetem a questionar que tipo de acessibilidade é essa e para quem ela serve. 

  

4.2.3 EIXO COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO  

 

 Entendemos que a comunicação e a informação são mecanismos imprescindíveis no 

convívio humano, na mediação do conhecimento, no processo de ensino-aprendizagem. No 

entanto, para o que interessa nesse trabalho nos propomos a avaliar como o eixo comunicação 

e informação está sendo implementado na UFRN, notadamente para as pessoas com 

deficiência. Isto porque entre essas pessoas, há subgrupos que, para estabelecerem a 

comunicação e informação e participarem do processo de aprendizagem, necessitam da 

adaptação e disponibilização de materiais didáticos e pedagógicos acessíveis, de 

equipamentos de tecnologia assistiva, de serviços específicos como os de guia-intérprete e de 

tradutores e intérpretes de LIBRAS. 
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 Os recursos, serviços e tecnologias acima especificados são, sem sombra de dúvidas, 

indispensáveis, mas não são únicos nos processos de comunicação e informação, de 

participação e de aprendizagem dos acadêmicos com essas características. Acrescentamos 

àqueles a comunicação acessível entre as pessoas com esses tipos de necessidades e todos os 

que fazem parte da instituição. Ademais, a pessoa com deficiência integra o contexto 

universitário, necessita se comunicar com várias instâncias, em distintos eventos e em todos 

os momentos da sua formação profissional.  

 Outrossim, a comunicação e informação perpassam todos os momentos de uma 

política, inscreve-se como elementos chave no processo de elaboração, implementação, 

avaliação, constitui canal por onde circulam decisões, ações planejadas, intervenções, 

pressões, insatisfações, dificuldades, feedback, avaliação, entre todos os diretamente 

envolvidos com o programa, isto é, decisores, planejadores, implementadores, usuários e 

avaliadores. 

 Draibe (2001, p.32) confere importância à informação qualificada e à divulgação, ao 

ponto de situá-las entre as dimensões a serem avaliadas nos programas sociais, presumindo 

que parte do seu sucesso dependa da adequação dos meios de divulgação junto aos seus 

públicos internos e externos, bem como de informação qualificada entre agentes 

implementadores e beneficiários. 

 Para avaliarmos como a UFRN vem implementando esse eixo do Programa Incluir, 

elaboramos várias perguntas de forma que, no conjunto, pudessem nos trazer elementos que 

revelem os recursos, serviços e tecnologias assistivas implementados e, entre esses, quais são 

os que facilitam e quais os que não contribuem com o fluxo de comunicação e informação 

entre os distintos atores envolvidos no processo.   

  

4.2.3.1. Na Visão dos Acadêmicos com Deficiência      

 

Pensando em conhecer as necessidades dos acadêmicos em termos de comunicação e 

informação relativos principalmente ao processo de formação profissional, perguntamos se 

eles precisam de recursos, serviços, equipamentos de tecnologia assistiva, materiais 

didáticos e pedagógicos acessíveis, apoio, atendimento especializado e, a resposta sendo 

afirmativa, identificassem aqueles de que necessitam.  

Doze entrevistados responderam afirmativamente e apenas dois manifestaram posição 

oposta. Aqueles que afirmam necessitar de atendimento educacional especializado elencaram 

uma ampla variedade de recursos, serviços, tecnologias assistivas, materiais didáticos, apoios, 
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evidenciando, destarte, que cada deficiência tem as suas especificidades e, entre essas, 

existem singularidades que devem ser respeitadas e atendidas. 

Nesse sentido, destacaram preponderantemente os materiais didáticos adaptados. Na 

sequência é realçada a questão da comunicação e informação, embora essas se expressem, 

dentre outras maneiras, naqueles e os ultrapasse. Em terceiro lugar, citaram a necessidade de 

acessibilidade arquitetônica, seguida igualmente por: monitoria20, tecnologia assistiva, tempo 

adicional para a realização de prova, sensibilização e capacitação dos professores sobre 

educação inclusiva e, por último, mas proporcionalmente, indicaram trabalho em grupo e 

individual, leitura labial, disponibilização de intérprete de LIBRAS, maior flexibilização nas 

avaliações, nos horário e na frequência às aulas, ampliação de recursos materiais e 

financeiros. Convém salientar que alguns discentes citaram vários recursos e serviços. No 

desenrolar das narrativas emergiram questões relacionadas à necessidade de monitoramento 

interno dessas ações e a credibilidade de quem as organiza e implementa.  

Os materiais didáticos mencionados como potenciais facilitadores da comunicação e 

informação no processo de formação dos acadêmicos com deficiência foram: textos 

impressos em fonte ampliada, disponibilização de softwares, utilização de slides em sala de 

aula e sua posterior disponibilização, filmes legendados e aulas gravadas em áudio. Tais 

materiais tendem a possibilitar, além do acompanhamento as disciplinas cursadas, o estudo 

dos conteúdos trabalhados. Também oportuniza o estabelecimento de comunicação e 

informação entre docentes e discentes. 

 A comunicação e informação também se efetiva, sobretudo para os discentes com 

deficiência auditiva, por meio da disponibilização de intérprete de LIBRAS, ou o estudante 

sentar-se mais próximo do professor e este se posicionar de frente para a turma quando 

estiver explicando os conteúdos, para viabilizar a leitura labial. Foi mencionada também a 

importância do repasse da situação do aluno aos professores de semestres posteriores e para 

a coordenação do curso e a própria CAENE.  

Com base nas formas de comunicações imediatamente indicadas, entendemos que a 

sua operacionalização converge ao lado de outras estratégias, recursos e serviços, para 

viabilizar o processo ensino-aprendizagem desse segmento populacional no interior da 

                                                 
20 Em se tratando da monitoria voltada para os discentes com necessidades educativas específicas na UFRN, 
convém destacar que os dados apresentados foram obtidos por meio de conversa informal com a coordenadora 
do referido projeto, de uma entrevista com um monitor e das entrevistas com dois discentes contemplados com 
esse serviço. Isto porque não foi possível obter dados mais completos, embora os tenhamos solicitado 
insistentemente. Segundo a coordenadora, o projeto de monitoria desenvolvido pela CAENE está sendo 
efetivado em caráter experimental e não integra as ações do Programa Incluir. 
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UFRN, minimizando a pouca aproximação e diálogo entre as partes envolvidas nesse 

processo, como bem expressa a fala seguinte: 

 

Eu sinto muita necessidade de ter slides que possam sintetizar os conteúdos, né. Pra 
dá conta de todas as leituras, eu viro muitas noites e não consigo, não consigo fechar 
uma prova no tempo que eles colocam, pra entregar um trabalho naquele tempo eu 
não consigo e eu me esforço muito, eu tenho consciência disso. Então, a questão do 
professor, quando for ser meu professor ele já saber da minha realidade.  Eu a cada 
disciplina, [...] vou ter que chegar e conversar com o professor? Será que eles não 
poderiam fazer esse trabalho junto ao professor, a coordenação, a própria comissão? 
E junto comigo [buscar] a melhor maneira de eu aprender, de eu avançar aqui 
dentro. Então falta muita aproximação, mais conversa, mais promoção de melhoras 
(ÁGUA MARINHA, entrevista concedida em 07/04/2015). 
 
 

  Os acadêmicos com deficiência entrevistados identificaram necessidades de 

acessibilidade arquitetônica, manifestas na ampliação de construção de rampas, melhorar as 

condições dos degraus das escadas, colocar corrimões nas escadas, salas de aula acessíveis, 

banheiro e bebedouro próximos às salas de aula. A questão da acessibilidade arquitetônica 

foi avaliada anteriormente, no eixo infraestrutura, subitem 4.3.1.  

Os alunos entrevistados citaram a necessidade de acesso a equipamentos de tecnologia 

assistiva, assim como apontaram a disponibilização dos mesmos pela CAENE, precisamente, 

empréstimo de lupas, computadores, notebook, programa de voz e de cadeira de rodas 

motorizada. A respeito da cadeira de roda, segundo seu usuário, ela possibilita uma 

independência muito forte, você não precisa tá pedindo a ninguém, ei me leve aqui, me leve 

acolá, você mesmo vai sozinho pra todo lugar que você quer (TOPÁZIO, entrevista 

concedida em 10/04/2014). 

      Ao lado dos recursos dantes identificados, alguns (quatro) discentes mencionaram a 

bolsa acessibilidade. Essa bolsa é uma iniciativa da UFRN, implantada a partir da aprovação 

da Resolução No 163/2014 pelo Conselho Universitário em 19/08//2014, que dispõe sobre a 

concessão de Bolsa Acessibilidade para estudantes com deficiência com o intuito de facilitar 

a acessibilidade, permanência e conclusão do curso em formação acadêmica com qualidade.  

A coordenação e administração do Programa Bolsa Acessibilidade vincula-se à Pró-

Reitoria de Assuntos Estudantis (PROAE), enquanto o acompanhamento e monitoramento 

dos bolsistas por ela contemplados ficaram a cargo da CAENE. 

O Programa Bolsa Acessibilidade institui como objetivos: atender aos estudantes com 

deficiência além da situação de vulnerabilidade socioeconômica; e, auxiliá-los nas despesas 

de deslocamento, aquisição de instrumentos pessoais indispensáveis e de apoio aos estudos 

(Resolução No 163/2014, Art. 2º, incisos I e II).  A referida bolsa tem duração de um ano, 
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podendo ser renovada anualmente, até a conclusão do curso, pelo beneficiário, desde que 

atenda aos critérios previstos no Art. 8º (idem). O valor atual da bolsa em discussão é R$ 

400,00. Entretanto, o montante de bolsas é determinado em edital específico, mediante 

disponibilidade orçamentária.  

Ressaltamos entre os critérios para concessão da bolsa acessibilidade o exposto no Art. 

5º, inciso IV, que versa sobre vulnerabilidade socioeconômica. A condição estabelecida para 

aferição do referido inciso dar-se-á a partir de documentação comprobatória e/ou entrevista 

com especialista (s), indicado(s) pela CAENE - UFRN, caso haja necessidade (Art.7º, idem). 

Nesses termos, situamos a bolsa acessibilidade entre os mecanismos que potencialmente 

podem contribuir com a ampliação da educação especial no raio de ação da UFRN. 

Entretanto, vemos com reservas a condição para aferição da concessão da bolsa respaldar-se 

na documentação comprobatória da vulnerabilidade socioeconômica do público-alvo a que se 

destina.  

Compreendemos que tal prática atualiza a famigerada comprovação de meios utilizada 

nas intervenções assistencialistas de tempos ulteriores, e que se supunha ultrapassada, 

mediante a substituição do favor pelo direito, sobretudo em contextos onde se protagoniza e 

difunde a defesa desses.  

Essa condicionalidade desnuda a face conservadora da iniciativa, além de expor a uma 

situação vexatória aqueles que historicamente acumulam múltiplas formas de privações e de 

discriminação. Desse modo, o acesso à bolsa acessibilidade conjuga duas características: a 

condição da deficiência e a condição de vulnerabilidade socioeconômica.  

Segundo Castel (2013), iniciativas dessa natureza reativam a lógica da assistência 

tradicional pautada na necessidade de manifestação dos sinais da deficiência. E, 

acrescentamos, ultrapassa essa exigência quando a ela se soma a comprovação da situação de 

vulnerabilidade socioeconômica.  

Ademais, o acesso à bolsa acessibilidade, atendendo às condicionalidades aludidas 

anteriormente, subordina-se ainda à disponibilidade orçamentária, evidenciando, assim, sinais 

que convergem na direção do seu afastamento da lógica do direito. Tampouco se aproxima do 

princípio de universalidade que deve regê-los. 

Nesses moldes, a bolsa acessibilidade revela uma face contraditória. De um lado 

sinaliza a possibilidade de facilitar o processo de formação profissional, culminando com a 

terminalidade do curso dos acadêmicos, isto é, contribui com a efetivação de processos de 

inclusão na UFRN. Noutro, acena para procedimento conservador orientado por prática que se 
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aproxima do assistencialismo e, ao mesmo tempo, reafirma procedimentos discriminatórios, 

seletivos, que se contrapõem à lógica da educação numa perspectiva de inclusão. 

Após a explicitação das necessidades educacionais específicas pelos acadêmicos com 

deficiência, foi solicitado que identificassem recursos, serviços, apoios, equipamentos de 

tecnologia assistiva, materiais didáticos e pedagógicos acessíveis disponibilizados pela 

CAENE/Programa Incluir a eles.  

A resposta da maioria dos discentes incidiu sobre a disponibilização de materiais 

didáticos e pedagógicos adaptados em formato acessível. Na mesma proporção, indicaram 

atitudes por parte de alguns professores e de colegas de turma que confluem para a inclusão, 

destacando compreensão, solidariedade, sensibilidade. Contrapondo-se às atitudes anteriores, 

porém com menos intensidade, evidenciaram barreiras atitudinais expressas por meio de 

comportamentos excludentes e preconceituosos. Mencionaram também, mas com menor 

frequência, a disponibilização de equipamentos de tecnologia assistiva, seguidos de recurso 

financeiro, objetivado na bolsa acessibilidade, anteriormente analisado. De maneira 

equivalente, mas em nível decrescente em relação à maioria, citaram apoio psicológico, 

monitoria e acessibilidade arquitetônica. 

Examinando as falas dos discentes sobre o atendimento de demandas referentes aos 

materiais didáticos adaptados em formato acessível, é possível constatar que eles constituem 

três subgrupos. Um formado por acadêmicos com deficiência visual – baixa visão e cegos –, 

outro por estudantes com deficiência auditiva – perda auditiva e surdez – e um terceiro por 

discente com deficiência múltipla.  

Seguindo essa trajetória e orientação, conforme expuseram discentes, técnicos da 

CAENE, monitor, bolsistas do LA e professores, no LA, livros, capítulos de livros e outros 

textos são reproduzidos e impressos em fonte ampliada e/ou no sistema Braille, ou 

convertidos para meio digital (formato DOC, PDF, MP3). Também são disponibilizados e 

realizados treinamentos para utilização de softwares sintetizadores de voz, como: JAWS21, 

Non Visual Desktop Access22, DOSVOX23. Igualmente, usam-se o software ABBYY 

                                                 
21 É um software de leitura da tela do computador que, com o auxílio do Sistema Braille, reconhece os 
conteúdos na tela do computador e os reproduz em áudios. Desse modo, possibilita aos potenciais usuários, 
pessoas cegas e surdas-cegas, autonomia para navegar pela Internet, pelo ambiente Windows, inclusive fazer 
programações de sistemas. (www.acessibilidadelegal.com. Acesso 19/11/2015).  

22 É um "leitor de tela" gratuito que permite que as pessoas cegas e com dificuldades de visão a usar 
computador. Ele lê o texto na tela em uma voz computadorizada. O usuário pode controlar o que quer ler, 
movendo o cursor para a área relevante de texto com o mouse ou as setas do seu teclado. O NVDA também pode 
converter o texto em Braille, se o usuário possui um dispositivo chamado "display braille ". Possibilita acesso 
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FineReader24, que associado ao trabalho do bolsista, corrigem imperfeições dos textos, 

tornando-os inteligíveis e dispensando sua redigitalização após as correções. Esses serviços e 

recursos de tecnologia assistiva são destinados aos discentes com deficiência visual, 

transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) e dislexia.  

Os acadêmicos com deficiência visual entrevistados também mencionaram o 

empréstimo de notebook e linha Braille25 pela CAENE, e um deles tem apoio de monitor que, 

entre outras atribuições, realiza a descrição de imagens durante as aulas e produz a adaptação 

dos materiais didáticos necessários ao processo da aprendizagem.  

Além dos serviços e tecnologias assitivas destacados anteriormente e disponibilizados 

ao público-alvo imediatamente citado, segundo Melo et al, o LA também implantou o 

repositório digital26, oferecendo software de ampliação para Windows nomeado de 

ZOOMTEXT, lupa eletrônica com monitor e outras tecnologias assistivas, a saber: 

 

Impressoras em Sistema Braille; scanner leitor de imagens e com reconhecimento de 
caracteres; diferentes tipos de lupas, notebooks, gravadores, computadores, máquina 
Perkins Braille, bengala dobrável, calculadora sonora, plano inclinado, reglete e 
punção, globo tátil, sorobã, colmeia para teclado, entre outros (MELO et al. 2014, 
P.52/53).  

 

Do exposto anteriormente, comporta destacar algumas observações. Primeira, há uma 

gama de serviços e de tecnologias assistivas disponibilizados pela CAENE aos discentes 

público-alvo da educação especial, que se configuram como mecanismos que viabilizam o 

processo de inclusão educacional desses acadêmicos na UFRN. Contudo, cabe destacar que 

                                                                                                                                                         
dos usuários a redes sociais, compras on-line, serviços bancários e notícias (www.nvaccess.org. Acesso em 
19/11/2015).  

23 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 para pessoas com deficiência visual, possibilitando 
independência no estudo e no trabalho (www.intervox.nce.ufrj.br/dosvox/intro.htm.Acesso em 
19/11/2015). 

24 O ABBYY FineReader é um software de digitalização e OCR para reconhecimento de texto e conversão de 
imagens para textos e documentos. Esta solução OCR intuitiva elimina a necessidade de redigitalização e reduz o 
esforço e o custo de transformação de documentos para informação editável e pesquisável (www.abbyy.com/pt-
br/finereader/Acesso em 19/11/2015). 
 
25 A Linha Braille, ou Display Braille, é um hardware que exibe dinamicamente em Braille a informação da tela 
ligado a uma porta de saída do computador. Pode-se definir Display Braille como um dispositivo de saída tátil 
para visualização das letras no sistema Braille. Por intermédio de um sistema eletromecânico, conjuntos de 
pontos são levantados e abaixados, conseguindo-se assim uma linha de texto em Braille. 

26 O Repositório de Acessibilidade (RA) da UFRN disponibiliza um acervo de textos digitais adaptados no LA, 
cujo objetivo principal é armazenar, preservar, divulgar, permitir o acesso do estudante com deficiência visual 
dos cursos de Graduação e Pós-Graduação ao material de estudo e pesquisa necessários à sua formação 
acadêmica. 
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alguns serviços e equipamentos majoritariamente têm como fonte orçamentária o Programa 

Incluir.  

Segunda, dos dois discentes entrevistados, na situação de cego, um tem à sua 

disposição, com exclusividade, um laboratório de acessibilidade instalado na Escola de 

Música, para produção/adaptação de textos e de partituras em Braille. Exclusividade porque 

ele é o único acadêmico usuário desses materiais adaptados, estudando naquele espaço 

institucional, neste momento. A ele é disponibilizado também um monitor. Diferentemente do 

apoio prestado ao outro discente na mesma situação, aquele não tem monitor e seus textos são 

adaptados no laboratório de acessibilidade instalado na BCZM, que atende às demandas dos 

demais acadêmicos com deficiência visual, dislexia e transtorno do déficit de atenção com 

hiperatividade (TDAH).  

Acrescente-se a diferença na maneira de disponibilizar os materiais adaptados nos 

laboratórios de acessibilidade – um individualizado e o outro coletivo. Leia-se coletivo 

relativo aos acadêmicos com as características mencionadas anteriormente – a quantidade de 

bolsistas inseridos nesses espaços. No laboratório de acessibilidade denominado Musicografia 

Braille da Escola de Música, contabiliza-se um bolsista para atender às demandas de um 

aluno. No Laboratório da BCZM, são nove 09 bolsistas para atender em torno de 19 

estudantes com deficiência visual, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e 

dislexia, conforme informou a bibliotecária. A convergência dessas assimetrias se manifesta 

no prazo de devolução dos textos, expresso no retardamento da entrega dos materiais, 

principalmente no LA da BCZM. Esse atraso tende a gerar prejuízos no acompanhamento das 

atividades, no processo de aprendizagem e, por conseguinte, no processo de inclusão 

educacional.  

No laboratório de Musicografia Braille da Escola de Música, os textos adaptados são 

devolvidos ao aluno, predominantemente, em tempo hábil, enquanto no LA da BCZM, o 

prazo de devolução, em geral, não é satisfatório, conforme atesta o discente em 

“desvantagem”: precisa melhorar um pouco o prazo e a comunicação entre professores, 

laboratório e CAENE (JADE, entrevista concedida em 10/04/2015). Sendo essa informação 

confirmada por bolsistas que prestam trabalho nesse espaço ocupacional. 

Contudo, seja no LA Musicografia Braille e, sobretudo, no LA da BCZM, os alunos 

creditam como principal razão para o atraso da devolução do material didático adaptado o não 

envio dos textos em tempo hábil pelos professores e/ou alunos aos referidos espaços. Assim 

sendo, essa atitude por parte de alguns docentes contradiz as orientações sugeridas pela 

CAENE, ao mesmo tempo em que reafirma as barreiras que dificultam a implementação das 
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políticas educacionais numa perspectiva inclusiva. Respalda essa assertiva o depoimento da 

discente 

 

[...] os professores ... dificuldade desde o 1º semestre, é muito difícil até no final do 
curso. Eu não posso dizer assim: todos os meus professores, nem a maioria deles 
eram acessíveis, de trazer o material pra aqui pro laboratório pra esse material ser 
adaptado [...] poucos os professores que vinham, que traziam esses textos para cá, 
para o laboratório de acessibilidade, foram poucos, e eu ainda escutei coisas no 
início do curso (ESMERALDA, entrevista concedida em 26/03/2015). 
 
 

Convém enfatizar ainda em relação à adaptação dos materiais didáticos produzidos no 

LA, a descrição de imagens, presentes em textos, realizadas pelos bolsistas. A despeito de sua 

importância para a efetivação do acesso às informações na sua totalidade, todavia, a maneira 

como vem sendo conduzida, supõe-se merece ressalva, uma vez que os bolsistas as descrevem 

em sintonia com sua cultura, seus conhecimentos, sua cosmovisão, seus valores; enfim, trata-

se de um trabalho que envolve subjetividade. Além disso, e principalmente, nem sempre os 

bolsistas que descrevem as imagens são dos mesmos cursos ou áreas afins de onde o texto é 

originário, podendo gerar interpretações equivocadas e dificuldades para o aluno. Por outro 

lado, parece não ser habitual entre os professores a efetivação de tal atividade, conforme 

indicam os relatos a seguir:  

 

Eu sentia muita dificuldade e ainda sinto com descrição de imagem porque é uma 
coisa muito subjetiva. Realmente tinha gráficos de coisa de biologia eu não sabia 
interpretar aquilo, de coisa de física, do pessoal da tecnológica, aí a gente recorria a 
um aluno de engenharia que a gente tinha bolsista de engenharia, mas mesmo assim, 
ele não sabia como explicar direito. Ali era uma coisa muito subjetiva que eu acho 
que tinha que ser professor e aluno ali, sabe. Não cabia ao bolsista fazer aquilo, mas 
como você tá com o seu texto, você tem que tentar. Eu já vi muito bolsista 
descabelando por descrição Socorro, muitos, muitos mesmo (PINTASSILGO - 
Bolsista – 2, entrevista concedida em 07/10/2015). 
 
 
trabalho de descrição é o monitor [que faz], os professores mesmo não fazem, se for 
pra mim falar, tem dois professores que consegue dá essa descrição em sala de aula 
que é a coordenadora daqui do laboratório, Catarina que foi quem criou o projeto e, 
professor Danilo que é de linguagem, estruturação, também que ele tem esse 
cuidado de explicar no quadro, chegar na minha mesa, desenvolver materiais pra 
melhor compreensão das aulas (OPALA - Aluno, entrevista concedida em 
25/03/2015). 

 

Com base nos relatos anteriores, e com eles corroborando, sugere-se que tal 

dificuldade poderia ser atenuada com a audiodescrição realizada pelos professores das 

disciplinas, ao enviarem antecipadamente textos com imagens para o LA, como também 
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descrevê-las em sala de aula. A sugestão alcança os estagiários do LA, no sentido de 

promoção de capacitações mais aprofundadas e continuadas. 

Infere-se dos depoimentos relativos às adaptações de materiais didáticos na UFRN que 

eles evidenciam, simultânea e contraditoriamente, ações inclusivas e atitudes discriminatórias. 

Se por um lado, os materiais didáticos adaptados são indubitavelmente facilitadores dos 

processos de aprendizagem desses acadêmicos, por conseguinte, tendem a tornar a educação, 

nesse nível educacional, nesse aspecto, inclusiva. Por outro lado, constata-se, igualmente, 

tratamento desigual entre os alunos em situações homólogas. Tal procedimento reafirma uma 

das faces da exclusão, ou corrobora para a negação da inclusão educacional.  

Essa discrepância suscita um questionamento: por que a um discente cego são 

disponibilizados serviços exclusivos, e ao outro discente, em igual condição, o serviço de 

adaptação de materiais didáticos é prestado em um contexto coletivo, desencadeando, em 

geral, pelas razões dantes explicitadas, atraso na devolução dos mesmos, além de lhe ser 

destituído o serviço de monitoria?  

Entendemos que a maneira diferenciada de tratar os acadêmicos com cegueira na 

UFRN em relação aos serviços e recursos disponibilizados e mencionados anteriormente, 

associado à desconsideração de alguns docentes no tocante ao envio antecipado dos textos ao 

laboratório de acessibilidade, acompanhado da ausência quase total da audiodescrição em sala 

de aula, ou da audiodescrição realizada com dificuldades pelos bolsistas nos textos  adaptados 

no LA, reúne um conjunto de fatores que caminham em direção diametralmente oposta à 

proposta de educação numa perspectiva inclusiva.  

Esboça-se, assim, uma contradição entre as proposições sugeridas pela CAENE e as 

práticas efetivadas pelos docentes que agem assim, nessas particularidades. Tal constatação na 

literatura relativa à implementação de programas sociais quer dizer que o programa avaliado 

apresenta dificuldade na sua implementação, expressa no distanciamento entre as ações 

previstas e as intervenções. 

Examinando a produção teórica sobre inclusão social e seu desdobramento na 

educação escolar de orientação inclusiva, observa-se que essa temática adensa múltiplas 

dimensões e abordagens; não há, portanto, um conceito uníssono para explicação desse 

fenômeno. Entre as dimensões adensadas, a discriminação comparece como contraponto à 

inclusão social, educacional, atitude a ser refutada do contexto e das práticas sociais e 

educacionais. Nesse sentido, a Declaração de Salamanca é enfática quando estabelece como 

princípio da educação inclusiva tornar as escolas o meio mais eficaz de combater atitudes 
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discriminatórias, construindo uma sociedade inclusiva e atingindo educação para todos. Esse 

princípio é amplamente citado nas produções acadêmicas referenciadas nesse trabalho.  

 Refletindo sobre a inclusão social, Sposati aborda a discriminação entre as dimensões 

que lhe são oponentes, pois a discriminação alimenta a exclusão. Exclusão compreendida 

como uma situação de privação coletiva que inclui pobreza, discriminação, subalternidade, a 

não-equidade, a não acessibilidade, a não-representação pública como situações multiformes 

(SPOSATI, 1999, p.67). 

  Pensar em textos acessíveis produzidos no âmbito da UFRN remete conhecer o 

processo de sua adaptação. Concomitantemente, explicar-se-á também como se efetiva a 

devolução dos mesmos. Nesse sentido, a narrativa de uma discente detalha esses processos, 

leiamos: 

 

Quando o texto chega ao laboratório de acessibilidade esse texto é digitalizado. 
Após a digitalização esse texto vai ser corrigido no abbyy fine, que é um programa 
pra corrigir o texto, né. Desse texto é tirado todas as imperfeições dele, letras 
trocadas, enfim, pra ele ficar um texto legível, um texto bom pra ser lido, ele é 
colocado em DOC e é enviado pra pessoa. Se for cego ele vai preferir por e-mail, 
pra ler, com letra de tela. Se preferir em Braille é impresso em Braille.  Ele pode ter 
um problema de dislexia ou ele quer utilizar como MP3, é convertido pra MP3 no 
programa e ele lê no celular ou, ainda, se ele tiver baixa visão e quiser esse texto 
impresso, em fonte ampliada também é disponibilizado esse material pra ele, como 
era no meu caso, esse texto era adaptado e impresso em fonte tamanho vinte e oito 
(ESMERALDA, entrevista concedida em 26/03/2015). 
 
 

Merece atenção da citação precedente, como o mesmo processo de adaptação tem 

encaminhamentos diversificados, consoante à especificidade da necessidade educativa de 

cada demandante. Essa afirmação pode ser constatada na forma como o texto é colocado após 

a conversão: DOC, BRAILLE, MP3, impressão em fonte ampliada. Essa multiplicidade de 

estratégias é imprescindível e condiz com a educação das pessoas com deficiência, em 

qualquer nível educacional. 

A literatura sobre educação numa perspectiva inclusiva requisita para a sua efetivação 

um conjunto de recursos, serviços, apoios, tecnologias assistivas, quebra de barreiras 

atitudinais, arquitetônicas, de comunicação e informação, entre outros. Em se tratando da 

educação superior, além desses mecanismos, a Política Nacional para a Interação da Pessoa 

Portadora de Deficiência preconiza adaptação e tempo adicional para a realização de provas, 

respeitando as características da deficiência. 

A CAENE, além de articular e/ou efetivar a produção dos materiais didáticos 

pedagógicos, descritos e analisados anteriormente, recomenda no parecer encaminhado à 
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coordenação dos cursos, adaptações e tempo adicional para a realização das provas desses 

discentes, quando necessário.  

Contudo, registramos posições assimétricas de alguns professores sobre essas 

orientações. Para os discentes cegos, ambos asseveram que os professores adaptam as provas 

conforme eles se sentem mais seguros, ou seja, provas orais, ou as avaliações são realizadas 

através de trabalho em grupo, seminários. Já os discentes com deficiência auditiva e física 

expuseram que alguns professores polarizam essas recomendações legais. A resistência em 

efetivar o direito de conceder uma hora adicional para a realização das provas pode ser 

visualizada no depoimento abaixo:  

 

De acordo com o parecer da CAENE tem lá várias estratégias para o professor, 
coordenação pra atender esses alunos, por exemplo, aumente o tempo de prova. 
Assim, para os professores isso nem existe que é uma hora a mais numa prova, isso 
não existe não. [...] Hoje, por exemplo, eu tive uma prova prática e nas provas 
práticas eu sou sempre a última, eu disse que tinha um tempo a mais na prova e, o 
professor disse: não, você vai fazer a prova do mesmo jeito das outras pessoas [...] 
você tem direito de um tempo a mais, só que os professores nem isso respeitam 
(SAFIRA, entrevista concedida em 16/04/2015). 
 
 

Articulando essa fala à de outro aluno, registrada anteriormente, constata-se resistência 

de alguns professores com a questão do tempo adicional e com a flexibilização nas avaliações. 

O não cumprimento dos direitos dos discentes com deficiência nessa particularidade traduz, 

entre outras questões, a necessidade de conhecer e aplicar as legislações nacionais e as 

normatizações da UFRN, a capacitação continuada para esses docentes, conforme discutido 

anteriormente, objetivando sensibilizá-los para a materialização da política de educação 

inclusiva, constituída também por esses aspectos. 

Como explicitado antes, por razão didática, fragmentamos as respostas dos discentes 

com deficiência visual e auditiva sobre a disponibilização dos materiais didáticos pedagógicos 

acessíveis. A esse respeito, os acadêmicos com deficiência auditiva relataram a 

disponibilização de slides e a permissão para a gravação de áudio com os conteúdos das aulas. 

Contudo, tais recursos, algumas vezes, são obtidos com dificuldades, conforme indica uma 

discente: a questão dos slides é assim: a maioria das disciplinas disponibiliza, mas tem 

disciplina que não disponibiliza (idem). 

Os recursos aludidos se configuram como meios de informação e comunicação 

indispensáveis no processo de inclusão educacional das pessoas com deficiência. Passaram a 

se constituir em direitos que perpassam inúmeros instrumentos legais (Lei 10.098/2000, Art. 
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18; Lei 10.436/2002; Decreto 5.626/2005; Decreto 7.611/2011; Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, 2015) em distintos níveis educacionais. 

Na educação superior – nível em que se situa esse estudo – ou, melhor dizendo, a 

partir do processo seletivo, foram expedidas medidas para garantir o acesso dessas pessoas a 

esse nível de ensino, conforme dispõe o Aviso Circular nº 277/MEC/GM, 1996, destacado 

anteriormente quando tratamos da implementação do Programa Incluir na UFRN. 

Nossa pesquisa constatou que a maioria dos serviços e recursos relativos à 

comunicação e à informação prevista no arcabouço jurídico-legal vem sendo implementada na 

UFRN para os acadêmicos com deficiência visual. No que tange aos acadêmicos com surdez, 

esses mecanismos são materializados por meio da mediação de intérprete e tradutor de 

LIBRAS, pela utilização de recursos multimídias. Tais iniciativas são fundamentadas no texto 

legal que diz: 

 

As instituições federais de ensino, de educação básica e superior, devem 
proporcionar aos alunos surdos os serviços de tradutor e intérprete de Libras - 
Língua Portuguesa em sala de aula e em outros espaços educacionais, bem como 
equipamentos e tecnologias que viabilizem o acesso à comunicação, à informação e 
à educação (BRASIL, Decreto 5.626/2005, Art. 23). 
 
 

Constamos a aplicabilidade do artigo acima referenciado, no que diz respeito à 

presença de intérprete e tradutor de LIBRAS em sala de aula. Entretanto, quanto à produção e 

edição de recursos didáticos pedagógicos audiovisuais, equipamentos e tecnologia assistiva, 

observa-se, com base nos relatos dos discentes e professores, que essa é uma iniciativa tímida 

na UFRN. Tal constatação ganha maior repercussão com a criação do Curso de Letras 

LIBRAS/Língua Portuguesa, em 2013, constituído predominantemente por discentes surdos27, 

como também diante da aquisição de equipamentos com essa finalidade e a não instalação dos 

mesmos até o momento da realização desta pesquisa.  

A criação do curso de Letras LIBRAS responde a uma exigência do Decreto 

5.626/2005, o qual reverbera no PDI da UFRN (2010 – 2019), exposto nas Diretrizes Gerais.  

De certo, a criação de um espaço que reúna e ponha em funcionamento os 

equipamentos adquiridos possibilitaria a produção de materiais audiovisuais, 

consequentemente tenderia a suprir essa demanda reprimida. Referenciam essas afirmações a 

constatação in lócus da ausência desse espaço, no período de realização da pesquisa, bem 

como a colocação de uma aluna: tem novos computadores para o laboratório de informática, 

                                                 
27 Informação obtida por meio de quadro de discentes fornecido pelo Curso de Letras LIBRAS da UFRN em 
março de 2015, e entrevistas com professores e discentes do referido curso. 
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[mas] não tem o laboratório [...] Precisamos de um local de acessibilidade para os surdos 

(PÉROLA, entrevista concedida em 26/05/2015). 

Entretanto, a necessidade desses recursos acessíveis é reivindicada não somente pelos 

discentes surdos, mas também pelos acadêmicos com deficiência auditiva. Em face da não 

disponibilização de áudios com os conteúdos trabalhados em sala de aula pela 

CAENE/professores e, no afã de suprir essa demanda, alguns discentes apelam para o 

amadorismo, à improvisação na confecção desses, tornam-se, por força das lacunas existentes, 

em autodidatas. Mas, mesmo sem tecnologia adequada, o que por si só já mostra os limites 

dessa iniciativa, as gravações, os vídeos, às vezes, são freados por alguns professores, 

ampliando, destarte, os limites da aprendizagem. 

 

Outro recurso que é utilizado é a questão de gravação de áudio, nem sempre eu 
gravo [...] necessita de uma tecnologia maior, câmara boa, precisa também de uma 
memória, porque são aulas longas. Eles não deixam também gravar, tem professor 
que não deixa gravar o áudio, mas como eu sou assistida pela CAENE eles deixam 
(SAFIRA, entrevista concedida em 16/04/2015). 
 

As reflexões sobre comunicação e informação relativa aos estudantes com deficiência 

auditiva apontam que, no processo de formação profissional, eles têm necessidades 

assimétricas. A distinção reside no fato de que aqueles que têm perdas auditivas severas, os 

surdos, necessitam da mediação do intérprete de LIBRAS. Em contrapartida, torna-se 

imperativo para aqueles que não têm perda auditiva severa sentar-se, em sala de aula, numa 

posição que lhes possibilitem fazer leitura labial do que está sendo oralizado pelo professor. 

Por sua vez, os professores devem ser orientados a não ultrapassarem o campo de visão desses 

alunos. Isso implica que o professor deve: 

 

se movimentar menos, porque quem não tem problema, tanto faz ela tá na frente 
como tá lá atrás, ela consegue ouvir bem, agora, quando você tem o problema 
auditivo quem tá atrás de você fala, você não escuta. Se eu der as costas pra você e 
você me chamar, eu não vou atender. Então, se o professor tá de frente pra mim eu 
vou ver os lábios dele, o som dele vai vim pra mim e, automaticamente, o cérebro 
vai processar os dois. Quando ele anda, sai do meu campo de visão, isso me 
atrapalha (AMETISTA, entrevista concedida em 27/03/2015).  

 

Atitudes simples como a identificada acima, não exigem dispêndio de esforços 

homéricos dos professores, mas são imprescindíveis para tornar a educação acessível à 

diversidade humana. Seguindo essa lógica, os discentes verbalizaram recorrentemente, e de 

distintas maneiras, atitudes dos docentes que evidenciam essa tendência, manifestas no 

interesse com a aprendizagem do aluno, em mudanças de comportamento, na abertura ao 
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diálogo, na compreensão, na sensibilidade com a situação do aluno, na flexibilização na forma 

de avaliar, no envio de materiais pelo Word, ou PDF acessível e pelo SIGAA.  As falas 

abaixo revelam essas atitudes. 

 

No início do curso eu falei com a professora que eu precisaria desse material [...] 
Então ela me disse que não tinha como disponibilizar outra cópia, mas aí depois ela 
mudou seu comportamento, ela veio deixar os textos aqui, [...] até slide ela fez 
adaptado, eu acho que o último slide do curso, mas ela conseguiu adaptar através da 
reunião que ela ia com a CAENE [...] E o bom é isso, essa mudança de 
comportamento neles, você ser de um jeito e tentar mudar (ESMERALDA, 
entrevista concedida em 26/03/2015. 
 
 
Ele [o professor] está se policiando em relação a isso, porque, antes ele andava a sala 
inteira, ele diz que gosta de se movimentar, só que, por ter a mim na sala ele tá 
sentando de frente pra mim. Ele tá procurando ficar mais na frente do que pra os 
lados e, às vezes, quando sai, ele volta e pergunta: você entendeu? (AMETISTA, 
entrevista concedida em 27/03/2015). 
 

 
Os professores, de uma maneira geral estão sendo bastante compreensíveis e 
sensíveis com a minha situação, com as minhas necessidades e sempre dispostos a 
pelo menos assim, nesse semestre, são professores realmente que tão fazendo toda 
diferença pra que eu continue, porque eles tão tendo uma sensibilidade, e essa 
flexibilidade na maneira de me avaliar, sempre me colocando outras opções, sempre 
antes mesmo que eu sugira algo, os professores já me falam, olha vai ter esse 
trabalho, a discussão em sala vai contar ponto, mas caso você não consiga vir, você 
faz atividade tal (BRILHANTE, entrevista concedida em 09/04/2015).  

 

     Igual atitude é reproduzida por colegas de turma, veja o que diz uma discente:  

 

meus colegas já sabem, já não ocupam a 1ª carteira, as três primeiras são livres pra 
mim porque desde que eu cheguei, eu já participei meu problema pra eles. Então 
assim, eu tenho a ajuda de meus amigos, graças a Deus é uma turma compreensiva e 
tenho [a compreensão] dos professores (AMETISTA, entrevista concedida em 
27/03/2015).  

 

Todavia, as atitudes acima descritas não são unânimes no contexto da UFRN. A 

pesquisa revelou que existem professores que, embora o discurso entoe preocupação com a 

aprendizagem e solicitude em ajudar o aluno, na prática, porém, essas intenções não se 

sustentam. 

 

Tem muitos professores que estão preocupados com a aprendizagem do aluno, aí o 
professor fala ah! qualquer coisa você tira dúvida, eu tenho disponibilidade, mas 
quando você chega lá, a pessoa não tem muito tempo [...] a pessoa não tem como 
tirar dúvida. Não, na monitoria você tira dúvida, só que quando eu chego na 
monitoria não dá pra tirar dúvida. Outros nem perguntam como é que o aluno tá [...] 
tem professores que quando sabem que o aluno tem deficiência procuram ah! você 
tem deficiência e perguntam se eu preciso de ajuda. Qualquer coisa pode falar 
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comigo, mande e-mail, precisando de mim, eu estou aqui à disposição (SAFIRA, 
entrevista concedida em 16/04/2015). 

 

A constatação anterior se aproxima da pseudo preocupação e solicitude, constitui 

barreiras que buscam mascarar o imperativo de revisão de metodologias homogeneizadoras, 

convergindo, destarte, para continuar ignorando as necessidades específicas dos discentes na 

situação de desvantagem. Por conseguinte, tentam disfarçar a manutenção de processos 

excludentes, postergando o processo de inclusão educacional, ou fazendo a inclusão adquirir 

uma face fictícia, conforme indica a narrativa da discente, 

 

É muito bonita no papel. Existem dois extremos: [...] existe dois tipos principais de 
educadores em relação à inclusão, os que achavam que eu não tinha capacidade e 
[se] eu fizesse qualquer coisa tava muito bom. Porque é diferente você ter uma 
necessidade especial, é num âmbito, não  significa que você não possa  desenvolver 
vários outras áreas e ser tão capaz quanto todos, e muitas vezes foi inibida as minhas 
capacidades, e a outra parte é dizer: não, eu não tendo condição de acompanhar, eu 
não tenho condição de dá assistência, tranque (ÁGUA MARINHA,  entrevista  
concedida em 07/04/2015). 
 
 

Do relato precedente podemos extrair algumas considerações. Primeiramente, existem 

professores que não acreditam no potencial latente dos discentes com deficiência, ou não 

buscam desenvolver meios de acioná-lo, ou, ainda, não o deixam aflorar, inibindo-o.  Com 

isso, deixam transparecer a associação da deficiência à incapacidade. Agindo assim, expõem  

desconhecimento sobre o conceito de deficiência, ou ignoram e rejeitam a educação inclusiva. 

Noutras palavras, violam o direito à educação desse segmento social.  

A nosso juízo, docentes com tais atitudes integram o grupo dos que consideram os 

estudantes como indivíduos orgânica e intelectualmente iguais. Por conseguinte, suas práticas 

pedagógicas orientam-se por paradigmas homogeneizadores, em que a aprendizagem é vista 

como um fator isolado, descontextualizado, portanto, o fracasso escolar é tributado 

exclusivamente ao discente. Desse modo, suas práticas reiteram e atualizam a lógica médica.  

Na perspectiva de avaliação de política pública, tais atitudes contribuem para que o 

programa não alcance resultados desejados. Essa resistência revela incompatibilidade entre os 

meios e os fins propugnados. 

Compreender o aprender e o não aprender como fatores isolados, descontextualizados, 

significa posicionar-se na contracorrente daqueles que defendem o processo ensino-

aprendizagem impulsionado e resultado da interconexão entre múltiplas determinações, assim 

aprender e não-aprender dependem de um conjunto nada trivial de fatores que se interligam, 
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incluindo-se os aspectos pedagógicos e as relações que se estabelecem entre as pessoas e 

com os objetos do saber (CARVALHO, 2009, p.44/45).  

Professores que conduzem suas práticas pedagógicas por essa lógica adotam como 

alternativa, mais cômoda e usual, a negação da existência das necessidades educacionais 

específicas dos discentes, chegando ao extremo de sugerir o trancamento do curso para a 

população em discussão. Destarte, contribuem para reiterar a exclusão educacional daqueles 

que carregam em si as marcas das diferenças, legitimando estudos que afirmam que o fato de 

estar matriculado em uma instituição de ensino não é sinônimo de inclusão. Nesse caso, 

inclui-se para excluir, parafraseando Veiga-Neto e Lopes (2011), Perioto (2003), Martins 

(1997), Sawaia (2001), dentre outros. 

Em segundo lugar, o ponto de vista de que o aluno deverá ser aprovado independente 

de ter aprendido ou não os conteúdos trabalhados constitui uma atitude que manifesta dupla 

conotação. De um lado, traduz desserviço, falta de compromisso com a educação, falta de 

respeito com o educando. Do outro, a benemerência se sobrepõe ao direito. Todavia, essa 

interpretação equivocada entende a educação inclusiva como sinônimo de caridade. 

Em terceiro lugar, alguns professores argumentam que não têm condições de 

acompanhar o aluno que apresenta necessidades educativas específicas. Esse discurso 

reiterado, continuamente, de certa forma reflete uma prática pedagógica obsoleta, distante ou 

destituída do imperativo que compreende o conhecimento como fonte inacabada, inesgotável 

e em permanente construção, renovação.  

Outro aspecto subjacente na fala em análise é a compreensão da deficiência como uma 

limitação generalizada. Tal entendimento se contrapõe ao que a literatura especializada 

difunde. De acordo com os conhecimentos sistematizados a esse respeito, as deficiências 

diferem umas das outras, cada uma tem características peculiares que as identificam e 

distinguem. Por exemplo: uma pessoa pode ser deficiente visual e não ser deficiente auditiva e 

vice-versa, às vezes pode acontecer uma deficiência múltipla, mas mesmo nessa situação é 

inaceitável e equivocado interpretá-la genericamente. Igualmente, é equivocado pensar que as 

pessoas com o mesmo tipo de deficiência são iguais. 

A respeito da generalização da deficiência, Carvalho (2012) é categórica. Essa autora 

ainda alerta para os rumos perversos que a mesma pode provocar. Em suas palavras: 

 

[...] é necessário reconhecer que há expressivas diferenças entre elas [deficiências], 
tanto do ponto de vista coletivo quanto do ponto de vista individual. Dizendo de 
outro modo, não é correto nem desejável confundir as características e necessidades 
de pessoas cegas, com as de surdas, com as que estão em cadeiras de rodas, com as 
que apresentam deficiências intelectuais, etc. Do mesmo modo, devem-se evitar 
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estereótipos já que não é acertado considerar, como se fossem iguais, todos os que 
têm a mesma deficiência, deixando de lado as trajetórias de vida de cada um, 
pessoalmente. Sem os devidos cuidados, a generalização pode ser perversa, seja no 
sentido de considerar todas as manifestações de deficiências como uma só, seja no 
sentido de tomar-se um caso isolado e procurar, nele, todas as características da 
deficiência que manifesta (CARVALHO, 2012, p.26/27). 

 

Não obstante, a generalização da deficiência também não é correta. Isto porque o fato 

de a pessoa com deficiência apresentar limitação em uma área não significa que ela denota  

limitação física, sensorial, intelectual ou múltipla. Se for certo pensar assim em relação às 

pessoas com deficiência, o inverso também se aplicaria quando se supõe que existem pessoas 

experts em todas as áreas do conhecimento. Compreende-se que essas interpretações 

revestem-se de ilusão, em ambas as direções. Quiçá a elucidação dessa fantasia encontre 

respaldo na teoria sobre inteligências múltiplas28.  

Essa modalidade de proceder com as pessoas com deficiência no exercício da docência 

traz implícita a responsabilização do aluno em superar as barreiras e se adaptar à 

Universidade, o inverso do que é defendido pela educação inclusiva, ou seja, é a instituição de 

ensino que deve romper com as barreiras e se adaptar ao aluno. Prevalecendo a primeira 

alternativa, atualiza-se e reforça-se, assim, o descaso, o desinteresse, ou talvez o 

desconhecimento sobre a proposta de inclusão educacional. Sobressaindo-se a segunda opção, 

caminha-se em direção à educação inclusiva, que embora desafie a todos, é possível de ser 

efetivada.    

Em qualquer das situações refletidas se tem em comum o exercício da exclusão 

educacional, a distorção do significado da educação inclusiva.  Supõe-se que uma das razões 

dessa distorção está associada ao desconhecimento do conteúdo do Programa Incluir por parte 

de um de seus implementadores de ponta – os (as) professores (as). De qualquer forma, esse 

comportamento revela resistência ao “novo”, sinalizando, destarte, para dificuldades na 

operacionalização desse programa, consequentemente repercutindo na obtenção de resultados 

satisfatórios, no que concerne a esse aspecto.  

                                                 
28 Gardner (1995) em sua obra intitulada Inteligências múltiplas: a teoria na prática defende que as 
potencialidades intelectuais inatas se desenvolvem em maior ou menor grau, consoante ao componente genético 
de cada um em interação com o meio ambiente e a cultua. Para ele, o potencial humano extrapola o tamanho do 
quociente intelectual (QI). Essa teoria enfoca práticas pedagógicas que desenvolvam a capacidade crítica e 
reflexiva dos estudantes em substituição a memorização, assim como reformula os procedimentos avaliativos 
tradicionais. Gardner classifica a inteligência em oito tipos: lógico-matemática, linguística, musical, corporal 
cinestésica, naturalista, interpessoal e intrapessoal.  
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Pressman e Wildavsky (1998), ao refletirem sobre a implementação de políticas 

públicas, alertam para a importância dos operadores diretos da mesma conhecerem o conteúdo 

da política. Eles sistematizam esse pensamento assim: 

 

Algunas de las maneras em que unas políticas afectan  la implementación son 
bastante obvias. El contenido de las políticas configura la implementación 
delimitando el campo en donde tenga lugar el processo, la identidad  y el papel de 
los participantes principales, la variedad  de los instrumentos permisibles para la 
acción y, por supuesto, suministrando recursos. La teoria subjacente proporciona no 
sólo los datos, la información y las hipótesis em las cuales se apoyan el debate y la 
acción subsiguientes, sino también, de suma importância, una conceptualización del 
problema de las políticas (PRESSMAN E WILDAVSKY, 1998, p. 277). 
 
 

  Apoiar-se no paradigma educacional que percebe os alunos como massa destituída de 

singularidade impossibilita o reconhecimento das diferenças, das distintas capacidades 

latentes que, muitas vezes, apenas, são sufocadas, não afloram porque o sistema educacional, 

e nele, os professores, muitas vezes não permitem essa possibilidade nem a eles, nem aos 

alunos. Instala-se, assim, dupla mutilação de possibilidades. 

Desse modo, ignora-se que cada discente tem um ritmo e um modo próprio de 

aprendizagem e que precisa ser respeitado. Nossa afirmação respalda-se na literatura 

especializada em educação inclusiva e é reafirmada na narrativa de uma discente: meu 

aprendizado não é igual ao das outras pessoas, mas eles [professores] acham que o meu 

aprendizado é igual ao das outras pessoas, não é. Pra eu aprender, eu preciso de mais tempo, 

eu faço uma leitura e pronto já aprendi, não, não é assim (SAFIRA, entrevista concedida em 

16/04/2015). 

Essa compreensão equivocada de certos professores tende a se ampliar quando se trata 

de discente com transtorno mental. Entre os acadêmicos entrevistados, uma apresenta 

deficiência múltipla, cuja composição inclui transtorno mental. Ela foi a única que fez 

referência a apoio psicológico e a segunda acompanhada por monitor. No seu relato, apontou 

que todos os seus acompanhamentos foram interrompidos abruptamente, sem explicações, 

embora o acompanhamento da psicóloga tenha lhe proporcionado um apoio significativo. 

Na sua concepção, a sociedade trata as pessoas com transtorno mental com descrédito, 

ou é doido de jogar pedra, ou então ele tá inventando, ou tá se fazendo de doido, tem muito 

isso na nossa sociedade por mais que evolua, que se fale de inclusão, infelizmente estamos 

muito longe dela (ÁGUA MARINHA, entrevista concedida em 07/04/2015).  

Além disso, a história testemunha o preconceito que acompanha as pessoas com 

deficiência. Observa-se que esse tende a ser proporcional ao tipo e severidade da deficiência, 



256 
 

sobretudo com pessoas com transtornos mentais, com consequências nefastas para elas, 

desencadeando, entre outras reações, o isolamento. Isolamento compartilhado por pessoas 

com deficiência auditiva, conforme indicou a discente, em suas palavras: por causa né ... [do 

preconceito], às vezes a gente se isola também juntamente com os surdos da CAENE 

(SAFIRA entrevista concedida em 16/04/2015). 

O isolamento forjado em decorrência de práticas preconceituosas nega a característica 

humana do ser gregário que se descobre e se constrói na convivência com o outro, que 

aprende e ensina nas trocas compartilhadas. Convivência tão essencial que impõe aos 

excretados pelas suas diferenças juntar-se para partilhar sofrimentos comuns e, 

simultaneamente, aponta para a busca de meios para resistir às indiferenças que lhes imputam. 

Perversidade alimentada em parte no mundo acadêmico, reflexo do que somos na sociedade. 

Além disso, atitudes com essa mensagem contêm implicitamente a equiparação da 

deficiência à incapacidade, a qual é inculcada como verdade por algumas pessoas com essas 

características, desencadeando nelas atitudes conformistas de aceitação da discriminação 

como natural, ou da exclusão a que são submetidas.  Isto pode ser constatado na expressão do 

discente:  

 

[na sala de aula] são 50 alunos, entre os 50 há um cego, então ele [professor] tá 
focado nos 49, esquece do unzinho lá, né, que é diferente [...], mas eu entendo 
porque a maioria tá interagindo com eles, né. Ou, eu não posso culpar os professores 
porque é uma situação nova também pra eles, eu vejo o lado deles. (OPALA, 
entrevista concedida em 25/03/2015). 

 

Respaldados nos relatos dos discentes em resposta a indagação acerca dos materiais 

didáticos acessíveis, produzidos e disponibilizados pela CAENE, podemos afirmar que esses 

se inscrevem como preponderantes no processo de inclusão dos acadêmicos com deficiência 

na UFRN. Os demais recursos, serviços, tecnologia assistiva, identificados como necessários 

à formação profissional, são disponibilizados também pela UFRN por meio da CAENE, o que 

diverge é a ordem com que são citados. Nas respostas da questão em análise foram 

acrescentadas, e com muita ênfase, as atitudes que denominamos como inclusivas, a saber: 

compreensão, solidariedade, sensibilidade e, contraditoriamente, mas também citadas de 

forma recorrente, as barreiras atitudinais manifestas por meio de preconceito, da exclusão.  

É mister observar que os acadêmicos com deficiência sensoriais, dada a natureza da 

suas limitações, são os que mais evidenciaram necessidade de adaptações dos materiais 

didáticos em formato acessível. Os estudantes com deficiência visual, salvo a não devolução 

dos textos em tempo hábil pelo Laboratório de Acessibilidade, mostram-se satisfeitos com as 
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adaptações produzidas nos materiais didáticos realizadas no referido laboratório. Igualmente 

evidenciam satisfação com o empréstimo de equipamentos de tecnologia assistiva, a exemplo 

de notebook, tabletes, lupas e softwares (linha Braille, ledor de tela), pela CAENE. 

Nossa pesquisa confirma que a adaptação de materiais didáticos pedagógicos em 

formato acessível inscreve-se como mecanismo de enfrentamento das barreiras de 

comunicação e informação, sobretudo para atender as demandas dos discentes com 

deficiência auditiva e visual. Contudo, observamos um descompasso destes serviços na 

UFRN, evidenciado na priorização da deficiência visual em relação à deficiência auditiva e, 

sobretudo, à deficiência intelectual. Tal constatação revela tratamento assimétrico no 

atendimento educacional especializado principalmente por quem, a priori, deveria combatê-lo. 

Nossa interpretação encontra eco na afirmação de uma aluna e é reiterada por uma docente, 

respectivamente, senão vejamos: 

 

Eles tão muito direcionado pra campos de necessidades educacionais visuais. Ser 
cadeirante todo mundo tá vendo, ser cego todo mundo tá vendo tá com a bengala e, 
geralmente, tem alguém acompanhando, mas ter transtornos mentais, aí, cadê esses 
cuidados (ÁGUA MARINHA – discente, entrevista concedida em 07/04/2015). 
 

Há prevalência dos serviços voltados para atender as necessidades dos acadêmicos 
com deficiência visual (GIRASSOL - docente, entrevista concedida em 16/04/2015). 
 
 

Como dito recorrentemente nesse texto, na contramão da inclusão educacional 

convergem também as barreiras de comunicação e informação. Na UFRN, tais barreiras 

manifestam-se de múltiplas maneiras, seja na parca adaptação dos materiais didático-

pedagógicos correlatos à deficiência auditiva, seja na insatisfação com os prazos de devolução 

desses materiais aos alunos com deficiência visual, seja na ausência de informações em 

LIBRAS e em Braille, na identificação de setores, blocos de aula, salas de aula, bibliotecas 

(central e setoriais), auditórios, laboratórios, banheiros, restaurantes e lanchonetes, 

reprografia, murais, seja da falta de intérprete de LIBRAS e/ou de funcionários fluentes 

nessas línguas em determinados espaços institucionais, como Restaurante Universitário, 

Biblioteca e reprografia, segundo sugeriu uma discente.  

 

Na Biblioteca deve ter uma sinalização em LIBRAS e em Braille nas prateleiras. 
Precisaria ter uma atenção com propostas visuais do atendimento. Faltam melhorias, 
por exemplo: lá no restaurante, no RU os surdos comem lá, mas a comunicação lá 
dentro [...] não tem. Faltam pessoas lá pra ajudar nessa comunicação. Por exemplo, 
eu vou lá no RU, eu peço alguma coisa e aí a pessoa não sabe, sinal de macarrão, aí 
eu mostro. No restaurante precisaria, os funcionários de lá deviam ter um curso de 
LIBRAS pra poder ter uma comunicação com os surdos que tem acesso lá, pra poder 
facilitar, pra saber os sinais de comida, pra quando os surdo [sic] for lá, poder ter 
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essa comunicação. Porque eu pergunto, os surdos fazem a pergunta e eles não sabem 
responder o que é oferecido. Então, não tem essa comunicação, sinais de comida, às 
vezes eu não tenho nada para escrever, para desenhar, não tenho internet pra mostrar 
a comida e a pessoa não sabe responder, aí fica apontando, mas o ouvinte tem essa 
dificuldade ele vai querer que a gente escreva alguma coisa, mas às vezes a gente 
não tá com o papel, com a caneta então [a comunicação] não é facilitada, é 
dificultada. (PÉROLA, entrevista concedida em 26/05/2015).  
 
 

               Pensando em obter informações que possibilitem uma avaliação mais sistemática 

sobre a comunicação e informação acessível, perguntamos aos discentes se a quantidade de 

serviços, equipamentos de tecnologia assistiva, materiais didáticos e pedagógicos 

acessíveis, atendia às suas necessidades.   Sete (07) estudantes apresentaram respostas 

afirmativas. Quatro responderam em parte, e os outros três, individualmente, uma disse não 

precisar de recursos, serviços, tecnologias assistivas, outro disse que os mesmos não atendem 

às suas necessidades educativas e uma pessoa não respondeu porque disse desconhecer o 

Programa Incluir. 

            Dos sete discentes que responderam afirmativamente, à medida que explicavam suas 

respostas, três deles distanciaram-se da afirmação anterior, passaram a discorrer situações que 

evidenciam que a quantidade de serviços atende em parte às suas necessidades educacionais 

específicas. Nesse sentido, citaram que os materiais adaptados pelo laboratório de 

acessibilidade não são devolvidos em tempo hábil, alguns professores não observam as 

estratégias sugeridas pela CAENE em relação ao envio antecipado de textos ao LA, os slides 

são parcialmente disponibilizados; o valor da bolsa acessibilidade é insuficiente, a divulgação 

da CAENE não é ampla, os corrimões são poucos e mal distribuídos no campus. 

           Em se tratando dos materiais didáticos em formato acessível, o depoimento abaixo é 

bastante ilustrativo: 

 

As [necessidades] dos alunos com deficiência visual agora a gente não tá atendendo 
porque é muita demanda e os bolsistas que trabalham aqui não tão suficientes pra dá 
conta desse material. O número de aluno só aumenta a cada semestre e, os bolsistas 
permanecem o número que tava. A gente precisa de mais bolsista pra dá conta desse 
material, porque chega aluno de mestrado, aluno de doutorado, enfim, que são livros 
para serem adaptados. E, assim, uma coisa que dificulta muito nosso trabalho, como 
eu já falei, é o professor, ele não traz o texto com antecedência. Tá faltando essa 
mediação, tá faltando pedagogo que faça essa mediação cara crachá com o professor 
porque tem reuniões e eles não vão. E quando vão, vai só um de cada curso ou, dois, 
no máximo. Eles não vão e, se vão não tão atendendo porque chega texto pra ontem, 
pra antes de ontem, [...] Tem aquela agonia, aquela aflição da gente, porque o aluno 
chega, quer o texto, a gente não tem o texto pronto, a gente querendo mais não tá 
dando conta, não tem como (ESMERALDA, entrevista concedida em 26/03/2015). 
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            Ainda fazendo referência ao subgrupo formado pelos sete discentes, cinco deles 

apresentaram como explicação para as respostas afirmativas o seguinte: um afirmou que os 

materiais adaptados em formato acessível são entregues rapidamente, há disponibilização de 

equipamentos de tecnologia assistiva (notebook) que permitem estudar com tranquilidade; 

dois entendem que a quantidade de recursos e serviços disponibilizados facilita a 

aprendizagem; dois destacam a sensibilidade do professor como diferencial no atendimento 

das suas necessidades, bem como a presença de intérprete em sala de aula. Os depoimentos de 

dois acadêmicos acerca da sensibilidade de professores com as deficiências são emblemáticos, 

vejamos: 

 

quanto mais sensível é o professor, mais acessível se torna o material, porque na 
questão das deficiências é tudo muito particular, muito subjetivo e cada um tem uma 
necessidade diferente por mais que tenha o mesmo diagnóstico, então eu acho que 
vai muito da sensibilidade dos professores. [...] momento em que ela lançou esse 
trabalho na turma, ela já traçou outra alternativa pra mim [...] (BRILHANTE, 
entrevista concedida em 09/04/2015) 
 
 
O professor precisa tá, como se diz, com um tratamento diferenciado, porque o 
computador ele não lê gráficos, mapas, essas coisas, [...] o professor tem que ter o 
trabalho da descrição pra gente, uma explicação. Às vezes a gente precisa 
improvisar alguns gráficos em alto relevo pra ter um entendimento de gráfico por 
exemplo. [...] Às vezes, na sala de aula, no decorrer da explicação de slide, essas 
coisa assim, a gente precisa tá sempre pedindo pra, explique melhor isso aí, porque 
naturalmente ele vai explicar pra turma que só tem um deficiente, naturalmente ele 
vai na empolgação do que ele tá acostumado a fazer e, às vezes, até esquece um 
pouco a gente, aí a gente chama a atenção, como é que tá essa situação assim, assim. 
Mas eu graças a Deus tenho pegado ótimos professores e eles tem até improvisado 
uns materiais aí do jeito que eles imaginam. Por exemplo, eu tenho uma professora 
de vigilância em saúde (um módulo que eu estou pagando) e bioestatística, tem um 
assunto lá, tem muita coisa de gráfico, então elas chegam lá com o gráfico já feitos, 
assim (JADE, entrevista concedida em 10/04/2015). 
 
 

           Confrontando o conteúdo das falas dos dois discentes acima, observamos posições 

diametralmente opostas de alguns professores. De um lado, os professores adaptam o material 

didático e flexibilizam suas práticas pedagógicas consoante às necessidades educativas do 

discente com deficiência. Do outro lado, existem certos professores que desconsideram tais 

necessidades e agem como se a turma não fosse constituída pela diversidade humana, 

portanto, tais discentes precisam ser tratados em correspondência com as suas diferenças 

educativas.   

Do exposto sobre a pergunta em discussão, podemos inferir que boa parte da 

quantidade dos serviços e recursos atendem às necessidades dos acadêmicos com deficiência, 

mas alguns precisam ser melhorados, sobretudo a redução do tempo de devolução dos 
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materiais acessíveis, a adesão de alguns professores à política de educação especial, o valor da 

bolsa acessibilidade deveria ser compatível com a realidade socioeconômica de seus usuários, 

isso implicaria em não ter um valor fixo para todos, mas tratar a cada um conforme sua 

necessidade. Outro aspecto que poderia ser melhorado refere-se à divulgação da CAENE. 

Acerca da acessibilidade arquitetônica, o enfrentamento das barreiras indica ampliação de 

espaços e edificações acessíveis, assim como distribuição equitativa dos corrimões no 

campus.  

A quantidade de alguns serviços apontados como não condizentes ao atendimento das 

necessidades educacionais específicas dos discentes pode estar associada à parcial adesão dos 

professores ao programa avaliado. Essa situação inscreve-se como aspecto que dificulta a 

implementação do Programa Incluir rumo ao objetivo explicitado. Portanto, a inversão dessa 

situação remete à efetuação de correção das dificuldades identificadas. 

           Destacamos, outrossim, que, no decorrer da pesquisa, foi enfatizado que a quantidade 

desses serviços e recursos não é distribuída equitativamente entre os discentes com o mesmo 

tipo de deficiência, nem tampouco entre os diferentes tipos de deficiências. Essa constatação 

sinaliza para distinção no próprio atendimento da CAENE. 

           A distinção observada poderia não causar maior estranheza se não estivesse vinculada 

ao órgão institucional formalmente criado para promover a inclusão educacional de discentes 

com atributos diferentes. Contudo, como parte integrante de uma instituição de ensino, que 

reflete o paradigma hegemônico da sociedade de classes, intervenções que evidenciam essas 

deformações contribuem para a reprodução da distinção social na educação, conforme 

teorizou Bourdieu (2015).  

          Expõe-se, assim, uma contradição, à medida que o órgão responsável pela 

implementação de políticas de inclusão educacional trata com certa assimetria os diferentes 

tipos de deficiência, priorizando o atendimento aos deficientes visuais em relação aos demais 

tipos de deficiência.  

          Indagamos se a periodicidade com que esses serviços e recursos são 

disponibilizados era satisfatória. Os discentes se manifestaram da seguinte maneira: cinco 

não responderam, três responderam sim, três disseram não e três disseram que em parte. Entre 

os três que responderam afirmativamente, um não explicou sua resposta, outro evidenciou o 

tempo hábil com que seus textos são adaptados e entregues pelo setor de musicografia e o 

terceiro expôs, contraditoriamente, os limites da concessão do empréstimo da cadeira de 

rodas.  
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minha maior queixa em relação a esses apoios é, por exemplo, da cadeira não ser 
minha, no sentido da cadeira foi projetada pra mim, minhas medidas, entendeu? Eu 
não poder levar pra casa, se eu quisesse (TOPÁZIO, entrevista concedida em 
10/04/2015).  

 

    O relato acima nos faz pensar sobre a imperiosidade da reflexão/ação, da revisão 

contínua da práxis profissional. Ora, se um mobiliário é confeccionado sob medida para uma 

pessoa e considerando que nenhum ser humano é igual e que cada deficiência é singular, 

perguntamos: a quem vai servir essa cadeira de rodas senão àquele para quem foi projetada? 

Confirmando a situação socioeconômica de pobreza do usuário, por que não permitir que a 

leve para casa?  

    Com isso não nos furtamos em considerar os trâmites e limites institucionais, mas a 

efetivação da inclusão requisita múltiplas mudanças no que está posto, exige problematizar as 

normas, lutar pela ampliação de direitos. Nesse sentido, sugerimos um repensar pelos que 

compõem o Programa Incluir para que essa posição seja revista. 

Dos três discentes que responderam em parte, um não explicou, um abordou a 

incompletude do atendimento domiciliar e o outro enfatizou sua satisfação parcial com os 

recursos, serviços, apoios. Entendemos que ambas as situações, embora com significado 

oposto, estão relacionadas à adesão ou não do professor com a educação inclusiva.   

 

No semestre passado, foi o semestre mais difícil porque eu dei entrada no Centro de 
Educação de um acompanhamento domiciliar porque eu tive que me afastar pra 
fazer uma cirurgia na coluna cervical.  Então, de imediato enviei e-mail pra todos os 
professores pra que a gente buscasse uma outra forma que eles poderiam me avaliar, 
pra que houvesse esse acompanhamento a distância, nesse período. A maioria dos 
professores eu tive contato sim de imediato, inclusive os próprios professores, não 
só eu ligava, eles mesmos me ligavam, mas tive dificuldade na disciplina Seminário 
de Pesquisa. [...] De todos os professores, apenas um eu não consegui contato 
(BRILHANTE, entrevista concedida em 09/04/2015).  
  
 
Depende muito do professor. Tem professor que manda [slides] antes, tem professor 
que manda sempre pro meu e-mail, tem professor que só olha e-mail depois, mas 
assim, eles avisam: olhe [“Safira”] não se preocupe eu vou mandar seu material, tem 
professor que passei e-mail e eles simplesmente não responderam, já mandou o 
material a aula estruturada e que não está mais precisando, não dá (SAFIRA,  
entrevista concedida em 16/04/2015).  

 
 
Observamos que algumas respostas, de diferentes questões dessa pesquisa, trouxeram 

à tona, de forma recorrente, a insatisfação dos acadêmicos com atitudes de incompreensão, de 

preconceito e de rejeição de alguns professores com práticas pedagógicas numa perspectiva 

inclusiva. Desse modo, por um lado vai se confirmando, ao longo desse trabalho, a 

imperiosidade de qualificação e o fomento de uma cultura inclusiva nesse espaço 
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institucional, visando atenuar essa barreira. Por outro, não deixa dúvida de que a adesão 

parcial de certos professores à educação inclusiva e, por extensão, ao Programa Incluir 

dificultam a sua implementação, nesse contexto. 

Defendemos o termo atenuar para o enfrentamento de situações excludentes porque 

compreendemos que o seu oponente, ou seja, a inclusão, em qualquer processo social, só será 

possível com a supressão da sociedade burguesa, que gera e alimenta processos excludentes, 

com a introspecção da cultura de respeito e valorização das diferenças em uma sociedade que 

de fato se oriente por práticas democráticas e efetive a cidadania.  

Entre os acadêmicos que responderam que não estão satisfeitos com a periodicidade da 

disponibilização de recursos e serviços, um não explicou sua resposta, e os outros dois 

evidenciaram o atraso na devolução dos materiais didáticos pelo laboratório de acessibilidade. 

Sintetizando as respostas emitidas, verifica-se uma contradição frequente nas respostas 

relacionadas ao tempo de devolução dos materiais adaptados nos dois laboratórios. Um 

satisfaz as necessidades do aluno, enquanto os materiais adaptados no LA não são devolvidos 

num prazo adequado, gerando insatisfação, discriminação. Também é recorrente a 

insatisfação com as atitudes de alguns professores. Associam-se aos dois fatores anteriores os 

limites da concessão da cadeira de rodas. O conjunto desses fatores revela que eles têm 

dificultado parcialmente a implementação do Programa Incluir, merecendo serem revistos 

pela equipe que o implementa e gerencia. 

O desdobramento dessa última questão intencionou avaliar os diversos aspectos que 

podem evidenciar sutilezas que muitas vezes passam despercebidas em perguntas mais gerais. 

Com essa ideia perguntamos ainda se os recursos e serviços disponibilizados são 

adequados às necessidades educacionais dos acadêmicos com deficiência, pedindo que os 

entrevistados justificassem sua resposta. 

Metade dos discentes respondeu sim, três responderam em parte, três não responderam 

e um respondeu não. Dos sete que consideram os recursos e serviços adequados às suas 

necessidades educacionais, cinco entendem que alguns desses serviços precisam ser 

melhorados, como: a descrição de gráficos nos textos adaptados no LA e em sala de aula, a 

disponibilização de slides completos, a ampliação do valor da bolsa acessibilidade, a 

acessibilidade arquitetônica, mas, sobretudo, as atitudes de alguns professores. 

          A respeito das atitudes de professores, é consensual entre os cinco estudantes sua 

adesão às estratégias da educação de orientação inclusiva e, por extensão, à implementação do 

Programa Incluir, fundamentais no processo de aprendizagem dos acadêmicos com 

deficiência. As narrativas abaixo são emblemáticas, nesse sentido.  
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Primeiro, atitudinal, que é atitude minha como professor, como pessoa, isso aí é a 
chave de tudo, né, porque se a minha atitude não muda, eu não vou mudar 
pedagogicamente, eu não vou mudar na questão de estrutura, enfim, primeiro 
atitudinal que precisa melhorar e muito, a pedagógica também. Não tá satisfatória 
não, tem muito ainda pra melhorar, mas estamos caminhando (ESMERALDA, 
entrevista concedida em 26/03/2015 ). 
 
 
já teve professor de dizer assim, olhe no dia que você não puder vir me liga que eu 
dou um jeito de ir na sua casa e, isso me deixou até emocionada, [...] por ser uma 
atitude de alguém que realmente tá interessado  no meu aprendizado, [...] é 
realmente algo motivador, eu só tenho a agradecer (BRILHANTE, entrevista 
concedida em 09/04/2015). 

 

Examinando as narrativas acima, ambas tributam aos professores a força motriz no 

processo de inclusão educacional. Seria lícito deduzir que essas discentes analisam o que 

vivenciam no seu cotidiano acadêmico. Assim, relacionando ao lócus onde estão inseridas 

academicamente, consideramos que, entre os Centros Acadêmicos que a nossa pesquisa 

alcançou, o Centro de Educação parece congregar parte desses professores que vivenciam 

esse processo, embora o oposto também se constate, mas em menor proporção. Quanto à 

primeira suposição, atribuímos que as atitudes profissionais expressas nos excertos possam 

estar relacionadas ao interesse desse colegiado em estudar, discutir, pesquisar sobre educação 

inclusiva. Nossa suposição ganha relevo quando constatamos que esse é o único Centro 

Acadêmico que tem uma base de pesquisa sobre educação inclusiva na UFRN.  

No geral, a literatura especializada acerca da educação especial de orientação 

inclusiva, assim como nossas constatações empíricas, nos proporcionaram subsídios que são, 

simultaneamente, combustível da nossa defesa em prol de capacitações, do fomento de uma 

cultura inclusiva que possa contribuir com a redução de barreiras atitudinais, assim como 

possibilitar novas aprendizagens. 

Aprendizagens que perpassam o processo de implementação, conforme referenciam 

Pressman e Wildavsky (1998) e Silva (2001). Para os primeiros autores, a experiência sempre 

tem algo a nos dizer, mesmo que nela tenhamos cometido erros, mas esses devem ser vistos 

como oportunidade de aprendizagem. Devemos, pois, explorar as experiências passadas para 

melhor atuar no futuro, uma vez que a incapacidade de aprender é fatal. Silva (2001) 

argumenta que a implementação é um fator de aprendizagem porque em vez de se ater à 

correção de erros detectados no processo, esses devem ser entendidos como aprendizagem. A 

implementação como aprendizado, empiricamente, é mais consistente e, do ponto de vista 

normativo, é mais persuasiva. 
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 Concordamos com os autores imediatamente referenciados quanto ao entendimento da 

implementação como aprendizado. Além dos argumentos expostos acrescentamos que a 

aprendizagem também resulta da abertura às inovações e às novas demandas engendradas na 

dinâmica societária, no cotidiano institucional, as quais são introduzidas e/ou reproduzidas na 

implementação das políticas públicas, exigindo permanente aprendizados. Esses poderão 

reverberar na criação e/ou (re)estruturação de políticas públicas.      

 Conflui no sentido da implementação como aprendizado o pensamento do discente 

Diamante acerca da implementação do Programa Incluir, materializado no núcleo de 

acessibilidade, que na UFRN é denominado CAENE. Em suas palavras: 

  

esse núcleo de acessibilidade ele tem um pouco mais de cinco anos e, assim, por 
mais que nós já estejamos avançados, [...] mas que a gente está sempre 
reaprendendo novas formas, descobrindo novos meios. Então, não existe um ponto 
parado, a partir do momento que outras demandas venham aparecendo a gente vai se 
reestruturando e criando novos mecanismos (DIAMANTE, entrevista concedida em 
09/03/2015). 

 

Refletindo acerca da adequação dos recursos, serviços e apoios implementados via 

Programa Incluir/CAENE, ao lado das análises anteriores, esses revelam alguns obstáculos 

nesse processo, mas também satisfação, e mostram-se adequados na opinião da maioria dos 

discentes que têm acesso aos mesmos.  

                             

4.2.3.2 Na visão dos Professores  

 

 Entendemos que qualquer pergunta relacionada à avaliação de um programa social 

precede conhecê-lo. Assim pensando, perguntamos aos professores se conheciam o Programa 

Incluir. A resposta obtida revela que quatro professores conhecem a CAENE, embora um 

deles tenha afirmado que a conhece apenas pelo nome, outro vinculou essa comissão aos 

serviços de Braille realizados na biblioteca central, e dois não o conhecem, nem o 

relacionaram à CAENE. Dois não responderam, e um fez menção apenas à biblioteca. Pelo 

exposto, julgamos que o conhecimento dos professores sobre a CAENE é vago, como o é 

também em relação ao Programa Incluir. Essa superficialidade e/ou desconhecimento poderão 

estar vinculados à pouca divulgação desse programa/órgão no âmbito da UFRN.  

 Na sequência, solicitamos que identificassem os recursos, serviços, equipamentos 

de tecnologia assistiva, materiais didáticos e pedagógicos acessíveis disponibilizados pela 

CAENE/Programa Incluir aos acadêmicos com deficiência da UFRN. A maioria dos 
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professores identificou a ampliação de textos, tradução e impressão em Braille, serviço de 

LIBRAS. Esses materiais didáticos são adaptados no laboratório de acessibilidade, localizado 

na BCZM, e o serviço de Intérprete de LIBRAS é disponibilizado pela CAENE, pelo Centro 

de Educação e pelo Curso de Letras LIBRAS. 

  Os recursos e serviços mencionados pelos docentes não correspondem à diversidade 

dos mesmos, no âmbito da UFRN. Essa constatação vai reafirmando o conhecimento parcial 

da maioria dos professores sobre a implementação do Programa Incluir/CAENE. Isso pode 

estar sendo alimentado pela parca divulgação dos mesmos, aliado ao escasso diálogo entre as 

instâncias institucionais, nesse sentido. Respalda nossa assertiva a maneira como uma 

professora os descobriu, ou seja, em suas andanças pela Universidade. Outra soube da 

CAENE por intermédio dos alunos. Ela assim se expressa:  

 

Uma das coisas que eu acho que é uma limitação é a própria gestão da Universidade 
[...] Eu conheço a CAENE pelo nome CAENE, mas não sei nem onde fica. É difícil 
a gente manter contato porque as instâncias muitas vezes não se comunicam, então 
eu não sei qual é o projeto, eu não sei enquanto coordenadora e muito menos 
enquanto professora. Eu estou aqui a 10 anos e nunca tive essa aproximação com 
esse projeto, com esse programa e com a própria CAENE. Então muitas vezes a 
gente sabe pelos alunos. Então, eu não posso te dizer que a CAENE oferece tais e 
tais recursos ou serviços, [...]. Eu tô com uma aluna com certas limitações, mas 
assim, a gente não sabe como proceder, na verdade a gente nem sabe como funciona 
o fluxo desse atendimento (CRISÂNTEMO, entrevista realizada em 27/05/2015). 
 

  Essa tríplice dificuldade anunciada na fala da professora tende a gerar distanciamento 

entre os sujeitos que constituem a Universidade, atinge também e diretamente aqueles 

envolvidos no processo de implementação do Programa Incluir, prejudica o acesso aos 

recursos e serviços adaptados, tornando-os subutilizados, dificultando, sobremaneira, a 

comunicação e a informação dos acadêmicos com necessidades educacionais, sobretudo 

daqueles que deles necessitam no seu processo de aprendizagem. Por conseguinte, operam 

como fatores que dificultam a implementação do referido programa na UFRN. 

A parca divulgação do Programa Incluir e da CAENE são tributadas como limitação 

da universidade. Para se contrapor a essa lacuna, a Universidade poderia informar melhor 

para a comunidade universitária, olhe isso que tá acontecendo é um projeto de implantação, 

de adequação pra essa população, a gente não é informado de nada [...] (GRADÍOLO, 

entrevista realizada 26/05/2015). 

Poderia, outrossim, efetuar ampla divulgação do Programa Incluir e da CAENE. Com 

efeito, evitar-se-iam equívocos, como atribuir ao Laboratório de Acessibilidade a adaptação 

de materiais didáticos em LIBRAS, o que não se configuraria em lapso caso esse laboratório 
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também se voltasse ao atendimento das demandas dos acadêmicos com deficiência auditiva. 

Igualmente, tender-se-ia à otimização do acesso e ao usufruto dos mesmos, assim como, 

supõe-se, alargar-se-ia o processo de inclusão educacional e, por extensão, melhorar-se-iam 

os resultados do Programa Incluir nesse contexto institucional. 

Os desdobramentos que a pergunta em discussão suscitou reafirmam a necessidade de 

que a comunicação interinstitucional se efetive em fluxo contínuo e com clareza. Reafirmam, 

de igual modo, que não é suficiente criar normatizações que visam a assegurar o direito à 

educação desse grupo social se essa normatização não se efetivar ou se efetivar parcialmente. 

Para efetivá-la, tem-se como pressuposto conhecê-la. Por sua vez, conhecê-la impõe 

comunicação da mesma em todas as direções e níveis hierárquicos. Comunicação que deve 

retroalimentar os gestores com dados da realidade, para que as políticas traduzam e 

respondam as reais necessidades daqueles que as demandaram. 

Das narrativas afloraram também dificuldades relacionadas à inexistência de um 

laboratório e de uma sala de edição para adaptar materiais em formato acessível para os 

alunos com deficiência auditiva. Ademais, constatamos que a maioria dos discentes 

matriculados nesse curso é constituída de pessoas com deficiência auditiva, logo usuários 

potenciais desses recursos e de serviços de intérprete de LIBRAS no seu processo de 

formação profissional. 

A respeito do eixo comunicação e informação, observamos que, do ponto de vista dos 

professores, ele se efetiva em duas frentes: uma relacionada a adaptação e disponibilização de 

materiais didáticos e de serviço de tradutor intérprete de LIBRAS; a outra referente à 

comunicação entre distintos atores envolvidos no Programa Incluir/CAENE e entre as 

instâncias institucionais. 

  Traçando um paralelo entre as respostas dos docentes e as respostas dos discentes 

sobre essa questão, foi comum mencionar a falta de adaptação de matérias didáticos em 

LIBRAS. Inquieta-nos essa lacuna, sobretudo, porque com base no quadro disponibilizado 

pela CAENE, observa-se que no período delimitado para a pesquisa, há um quantitativo maior 

de acadêmicos com deficiência auditiva, seja perda auditiva, seja surdez, na UFRN. 

 Para avaliação da comunicação e informação não basta saber quais são os recursos e 

os serviços disponibilizados pelo Programa Incluir/CAENE, mas acrescenta-se a esse 

subprocesso outros que complementam a avaliação nessa dimensão. Nesse sentido, 

indagamos se a quantidade de serviços, equipamentos de tecnologia assistiva, materiais 

didáticos e pedagógicos acessíveis atende às necessidades educacionais dos acadêmicos 

com deficiência.  
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As respostas às alternativas apresentadas foram equivalentes. Apenas um professor 

respondeu afirmativamente, mas no decorrer de sua fala explicitou dúvida: a Biblioteca 

Central Zila Mamede, com aquela sala que ela tem, não consiga dar conta de todos os alunos 

que têm essa necessidade (GRADÍOLO, entrevista realizada em 26/05/2015). 

 Para a professora Girassol, a CAENE dispõe do laboratório de acessibilidade [...] 

onde são produzidos esses materiais, digitalização de textos. Além disso, continua ela, o 

quadro funcional da CAENE é composto por uma equipe de excelência, um pessoal super 

comprometido, e sempre vem buscando esses materiais de tecnologia assistiva, pra dar a esse 

aluno que tá cadastrado na CAENE melhor condição nos seus processos de aprendizagem. 

 A visão expressa imediatamente acima não é consensual entre os professores. Para 

outra professora, há desproporção entre as demandas e os equipamentos, refletindo no tempo 

de espera dos materiais adaptados em formato acessível. Para atender melhor a essa demanda 

e vislumbrando o crescimento de matrículas de alunos com deficiência visual na universidade, 

ela sugere maior investimento em equipamentos de tecnologia assistiva para o LA.   

 Registram-se, da mesma forma, lacunas relativas ao atendimento das necessidades de 

comunicação e informação para os acadêmicos com surdez, sobretudo aqueles matriculados 

no curso de Letras LIBRAS. Segundo a professora Orquídea, a quantidade de intérpretes de 

LIBRAS é insuficiente para atender professor e alunos surdos, assim como inexistem, no 

momento, materiais tecnológicos, tradutor e edição desses materiais. Acrescenta que os 

materiais deveriam ser traduzidos em LIBRAS e em português, assim como os informativos 

no SIGAA e nos editais deveriam ser comunicados também com o apoio de um intérprete, o 

que vem, de certo modo, acontecendo em alguns momentos. Atualmente o curso dispõe de 

câmera, alguns programas e intérpretes, mas são insuficientes. 

 A necessidade de adaptação de materiais didáticos incide sobremaneira nesses dois 

grupos de deficiências: visual e auditiva. Na UFRN o primeiro grupo tem suas necessidades 

atendidas por meio dos materiais adaptados no LA e no setor de Musicografia Braille. 

Diferente parece ser a realidade do segundo grupo. Assim, uma atenção desigual reforça o que 

deveria combater: a discriminação e o processo de inclusão excludente. 

 Amparados no arcabouço da avaliação de processo, podemos atribuir que a quantidade 

de serviços, equipamentos de tecnologia assistiva e materiais didáticos em formato acessível 

atende às necessidades educacionais dos acadêmicos com deficiência visual, assim inscrevem-

se como facilitador do processo de aprendizagem. Díspar é a atenção dispensada aos 

estudantes surdos, ante a falta de adaptação de materiais didáticos, dificultando o processo de 
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aprendizagem e de comunicação. Sumariamente podemos afirmar que há uma polarização do 

atendimento específico entre os estudantes com deficiência visual e aqueles com surdez.  

 No desdobramento da questão que norteia recursos e serviços, perguntamos se a 

periodicidade com que são disponibilizados corresponde ao ritmo das suas atividades 

docentes e/ou às necessidades específicas dos discentes. 

Justificamos essa pergunta tomando como base a literatura sobre avaliação de políticas 

públicas que tributa o lapso temporal como uma dimensão que, ao lado de outras, além de 

convergir na definição do tipo de avaliação a ser efetivado, tem sempre muito a nos dizer 

sobre o processo de implementação de uma política pública. Inserimos essa dimensão em 

nosso estudo, fazendo um recorte relacionado ao tempo em que os recursos didáticos são 

adaptados e disponibilizados aos discentes, para avaliar se o tempo utilizado nesse processo 

favorece ou não a participação nas discussões em sala de aula e em estudos individuais, assim 

como para avaliar se o tempo despendido para a adaptação dos materiais didáticos se 

inscrevem como fator que facilita ou emperra a implementação do Programa Incluir na 

UFRN. 

Os professores emitiram as seguintes respostas à indagação anterior: quatro disseram 

sim, dois assinalaram não e o outro disse que não sabia. 

Analisando as entrevistas, observamos que o conhecimento dos professores sobre 

recursos e serviços implementados pela CAENE oscila em proporção à sua aproximação e/ou 

adesão com as ações da política de inclusão educacional materializada nessa comissão. Nesse 

sentido, duas professoras explicitaram a orientação dessa comissão sobre o processo de 

encaminhamento dos textos antecipadamente ao LA, visto que há dificuldade em 

compatibilizar a crescente demanda com poucos funcionários e recursos limitados. Tal 

procedimento requisita, por parte do professor, planejamento dos textos a serem trabalhados e 

encaminhados previamente para o LA.  

A dificuldade sinalizada traz consequências negativas para os discentes, manifestas no 

atraso na devolução do texto, inviabilizando uma participação mais consistente nas discussões 

em sala de aula e na redução do tempo de estudo daquele material.  

Em se tratando do serviço de intérprete/tradutor de LIBRAS, a quantidade ainda é  

insuficiente para atender à demanda atualmente. Tal descompasso se traduz em prejuízo de 

outra natureza, conforme assinalou a professora Orquídea (entrevista realizada em 

26/05/2015). 
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Temos duas turmas no Curso Letras LIBRAS [...] esses alunos que já estão nessas 
duas turmas eles tem autonomia pra escolher [...] outras disciplinas optativas ou 
obrigatórias, [...] só que esse surdo ele não pode fazer essas disciplinas porque não 
tinha intérprete pra acompanhar. 

  

A situação imediatamente (de)anunciada reflete diretamente no prazo de conclusão de 

curso desses alunos, associado a outros prejuízos decorrentes da inexistência de outros 

recursos detalhados na pergunta anterior. O conjunto desses déficits revela que o atendimento 

às necessidades educativas dos discentes surdos na UFRN ainda é precário, requisita mais 

investimento em termos de ampliação do quadro de intérpretes de LIBRAS, da adaptação de 

materiais em formato acessível, assim como de salas de edição, de salas de aula adequadas 

para esse público-alvo. Inscreve-se, desse modo, como fator que dificulta a implementação do 

Programa Incluir, notadamente para acadêmicos com surdez. 

A realidade constatada acerca da periodicidade com que os recursos e serviços são 

disponibilizados pelo Programa Incluir/CAENE, principalmente aos acadêmicos com 

deficiência visual e surdez na UFRN, campus central, merece ser revista, mesmo 

predominando a atenção para as pessoas com deficiência visual, nela existem lacunas que 

precisam ser corrigidas. Portanto, avaliamos essa realidade como fator que dificulta o 

processo de implementação do Programa Incluir na UFRN, sobremaneira para os acadêmicos 

com surdez.   

Perguntamos também se os recursos e serviços disponibilizados são adequados às 

necessidades educacionais específicas dos acadêmicos com deficiência.    

 Os professores em sua maioria disseram não saber responder. Todavia, dois 

responderam sim e apenas um respondeu não. Aqueles que não souberam responder vão 

reafirmando nossa tese de que desconhecem o Programa Incluir/CAENE ou o conhecem 

superficialmente. As respostas afirmativas ressaltam o atendimento das demandas, 

relacionando a adequação dos textos em formato acessível. Com isso, as pessoas vão ter 

condições de ter um desempenho melhor na Universidade do que se ele não tivesse 

(GLADÍOLO, entrevista realizada em 26/05/2015). 

 Distancia-se da visão anterior a narrativa da professora Orquídea. Ela reúne em sua 

fala a quantidade insuficiente de intérpretes de LIBRAS e a falta de capacitação específica 

desses. Justifica sua fala argumentando que atualmente predominam intérpretes de LIBRAS 

de nível médio. Pressupõe que, se tivesse uma capacitação voltada, o trabalho ia ter um 

desenvolvimento, um crescimento faraônico, porque eles iriam acoplar a teoria à prática, que 

eles já possuem [...] Eu acho que falta ainda isso. Certamente essa qualificação poderia 
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refletir na qualidade do processo ensino-aprendizagem. Igual opinião a esse respeito é emitida 

por uma técnica da CAENE. 

 Na implementação de programas sociais, assim como no processo de inclusão 

educacional, muitos fatores se interpõem. A adesão dos professores nesse processo nos parece 

ocupar lugar relevante. Essa se exprime com tonalidades diversas, às vezes, ocupa o 

protagonismo das ações, outras vezes aparece como complementar, mas a nosso juízo é 

imprescindível. Por isso, indagamos se o (a) professor (a) usa algum recurso didático-

pedagógico e/ ou outros recursos para atender às demandas específicas dos discentes 

com deficiência. Sendo a resposta anterior afirmativa, pedimos que citassem aqueles 

utilizados nas aulas e em testes de aprendizagem para cada tipo de deficiência. 

Seis professores responderam afirmativamente, e apenas um respondeu negativamente. 

Destacam-se entre os recursos didáticos a utilização de slides (Power Point, Prezzi) e, 

simultaneamente, a audiodescrição. Na sequência, enfatizaram textos digitalizados e 

dinâmicas de estudo dirigido em sala de aula, estudos em dupla, ou grupo. De forma menos 

frequente, mas igualmente, foram citados: atividades escritas em Braille, desenho em tábua 

específica para cegos, textos entregues com antecedência para leitura e eventual elaboração de 

sinais pelos intérpretes, presença de intérprete em sala de aula, texto ampliado, texto auxiliar, 

ou complementar, plantão de dúvida, gravação e edição das atividades e de vídeo a serem 

usados em sala de aula e lançados no SIGAA, acompanhamento individualizado e leitura 

labial. 

Cumpre realçar a identificação de professoras que contribuem com os processos de 

inclusão de acadêmicos com deficiência para além do encaminhamento aos recursos e 

serviços específicos existentes na CAENE/Programa Incluir, elas próprias estão habilitadas e 

exercitam em suas práticas pedagógicas a adaptação de recursos, seja digitalizando textos, 

seja escrevendo textos e provas em Braille, gravando e editando atividades e provas, fazendo 

audiodescrição, como ilustram as falas abaixo: 

 

No caso dos cegos [...] eu usava, os textos foram digitalizados por mim mesma [...] 
isso entreguei a ele no 1º dia de aula[...] E aí usei atividades escritas em braile [...] 
nas tarefas diárias, uma prova, um texto menor, eu estaria passando pra ele em braile 
porque eu sei braile, [...] material que é comum a todos os alunos, os slides, então na 
hora de usar os slides eu [...] estaria lendo literalmente o que estava posto ali, fazia a 
descrição da imagem que eu usava nos filme [...] Então, enquanto tava lá todo 
mundo assistindo eu ficava num cantinho com ele e fazendo a leitura e situando a 
cena pra que ele pudesse participar. Também trabalhei [...] o desenho a gente usando 
a tábua específica pra cego que foi feita manualmente.   
No caso do surdo eu usei a mesma estratégia pra o cego, os textos eram entregues 
com antecipação para que eles também pudessem ter uma leitura prévia, esses 
mesmos textos eram passados para os intérpretes pra que eles tomassem ciência dos 
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conteúdos dos textos e tivessem tempo de elaborar algum sinal que não existe. 
Algumas palavras não existem na LIBRA e aí, ou a gente trocava, ou substituía a 
palavra por um sinal que já existia e, então eles criavam com os surdos um sinal para 
a palavra, inclusive eles começaram a fazer um dicionário da disciplina já pra suprir 
essa dificuldade. Os slides eu trabalhava bastante com imagem [...] e sempre os 
intérpretes estavam ali comigo (GIRASSOL, entrevista realizada em 16/04/2015). 
 
 

Três professoras afirmaram adaptar as avaliações em sintonia com as necessidades dos 

discentes, quais sejam: prova em Braille e/ou oral para discentes cego e em LIBRAS e/ou 

português para discentes surdos. Apenas uma professora citou tempo adicional como 

estratégia. Todavia, constatamos que a maioria dos docentes não efetua ou utiliza nenhuma 

adaptação do material didático ou de outros recursos específicos ao atendimento das 

demandas correlatas aos acadêmicos com deficiência/necessidades educativas específicas, 

contributivas no processo educacional numa perspectiva inclusiva. A prova em LIBRAS é 

adaptada pela própria professora, ou por intermédio de intérprete de LIBRAS. Na segunda 

modalidade, o processo foi assim descrito:  

 

A prova era entregue ao intérprete, os intérpretes traduziam pra LIBRAS e na hora 
da avaliação ficava passando no slide, o intérprete dizendo as questões da prova [...] 
Eu lia a prova e lá o intérprete sinalizando por várias vezes pra que eles tivessem 
uma interpretação boa daquilo que estava solicitando a questão. A avaliação era a 
mesma, todo mundo fazia com essa anuência de um intérprete, eles respondiam em 
português [...] porque o curso é Letras LIBRAS/ Língua Portuguesa, então eles tem 
que falar a língua portuguesa, a língua materna deles, mas também tem que ter a 
aprendizagem do português escrito (Idem). 

 

No decorrer dos relatos acerca da indagação em análise, emergiram preocupações 

relacionadas à tendência ao isolamento das pessoas com deficiência no espaço universitário, 

esse se expressa tridimensionalmente. Em se tratando dos discentes surdos, essa projeção é de 

certa maneira fomentada e estimulada pela comunidade surda. Todavia, há quem defenda que 

o isolamento decorre da não aceitação da pessoa com deficiência de sua condição e, ainda, 

advinda da rejeição dos próprios colegas de turma.  

A primeira dimensão tende a se concretizar quando a comunidade surda recomenda 

que os alunos surdos fiquem juntos pra facilitar a comunicação e/ou para facilitar o trabalho 

do intérprete de LIBRAS. Contudo, isso vem sendo interpretado como negação da 

possibilidade de interagir com outros colegas que não são surdos, como bem interpretou a 

professora: eu tinha logo no começo da disciplina uma ilha, um lado dos surdos e um lado 

dos ouvintes, e isso não era bom pra o grupo.  

Na segunda dimensão, o isolamento inscreve-se como estratégia para esconder a 

fragilidade inerente à deficiência. Na concepção da professora Gladíolo, se o aluno tem 



272 
 

alguma deficiência, ele se isola, o primeiro mecanismo dele é o isolamento, ele não trabalha 

com ninguém pra ninguém ver a fragilidade dele.  

Acreditamos que o argumento imediatamente citado pela professora não se sustenta 

como regra. O relato de outros professores evidenciam atitudes diametralmente opostas ao 

pensamento anterior, eles assim se expressam: ela sentava sempre na frente, na sala de aula, 

ela mesma tinha esse cuidado, ela era bolsista de iniciação científica, participando, 

apresentando trabalho, participando da vida da Universidade (HORTÊNCIA, 03/06/2015). 

Ou, parafraseando outro docente: ela tem uma desenvoltura como todo mundo, ela participa 

das discussões, em um momento x de expor alguma coisa ela é a primeira a levantar o braço 

(CRAVO, entrevista realizada em 02/06/2015). 

 Entretanto, não raro, se observa também a tendência ao isolamento partir dos discentes 

sem deficiência. Numa ou noutra situação, cabe ao professor criar condições em que todos 

participem das atividades propostas e cada um aprenda no seu ritmo, mas sem prejuízo. Nesse 

sentido, três professoras utilizam como recurso para superação do isolamento a dinâmica de 

trabalho em grupo, cuja composição sempre oscila entre ouvintes e surdos, e sempre 

renovando a composição desses grupos. 

 Inúmeros e distintos são os recursos didáticos e estratégias para atender à diversidade 

de acadêmicos. Associados a esses, as iniciativas dos professores sinalizam para tornar a 

educação especial possível, mas muito há a avançar, desmistificar, aprender. 

 

4.2.3.3 Na visão da Equipe Técnica da CAENE  

 

  Para a avaliação do Eixo Comunicação e Informação tomamos como fio condutor a 

identificação, quantidade, periodicidade, adequação, satisfação e lacunas dos recursos e 

serviços equipamentos de tecnologia assistiva, materiais didáticos e pedagógicos acessíveis 

implementados e disponibilizados por meio do Programa Incluir sob a coordenação da 

CAENE e como os técnicos avaliam a qualidade desses.  

  Em se tratando da identificação de recursos, serviços, equipamentos de tecnologia 

assistiva existentes na UFRN, de acordo com o presidente da CAENE, muitos equipamentos 

de tecnologia assistiva foram adquiridos com recursos advindos do Programa Incluir, tais 

como: lupas, impressora Braille e digital, cctvi, softwares, linha Braille, scanner, dentre 

outros. Referindo-se à CAENE, ele acrescenta a disponibilização de serviço de intérprete de 

LIBRAS. 
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  No que diz respeito à quantidade de serviços e recursos produzidos e 

disponibilizados, o presidente da CAENE acena afirmativamente, referindo-se aos serviços da 

equipe técnica.  Essa percepção se coaduna com a dos demais componentes dessa comissão.  

  Contudo, Curió realça uma demanda reprimida que recorrentemente busca 

atendimento na CAENE, essa é constituída por acadêmicos com transtorno mental. Esse 

segmento social extrapola o público-alvo da referida comissão. Ademais, continua ele, a 

CAENE não é um espaço clínico. Enfatiza que o aspecto central do trabalho dessa comissão 

reside na orientação pedagógica. Seu relato contém antagonismos nesse sentido, observemos   

 

nós também servimos de espaço pra alunos com transtornos de saúde mental, 
que tem alguma dificuldade de aprendizagem e que nos procuram. Então, pra esse 
grupo de alunado, nós não damos conta dessa demanda e não temos profissionais 
que disponibilize tempo pra o atendimento adequado pra esse pessoal (CURIÓ, 
entrevista concedida em 24/07/2015, grifo nosso).  

       

  Referindo-se ainda aos alunos com altas habilidades/superdotação, demanda prevista 

na Política de Educação Especial numa Perspectiva Inclusiva, a qual é incorporada pela 

UFRN, o citado professor diz: conseguimos sim, dar conta. Entretanto, sua narrativa 

evidencia contradição, [...] altas habilidades, né, nós não temos profissionais com formação 

específica até o presente momento pra atender esse alunado, temos alunos [...] com altas 

habilidades que tá sendo acompanhado por nossos pedagogos, que tem feito formações na 

área (Idem). 

 Os demais membros da equipe técnica, mesmo afirmando que a quantidade de 

serviços e recursos produzidos e disponibilizados atende às necessidades específicas do 

público-alvo delimitado pela CAENE, compreendem que esses podem melhorar.  

Entre as razões apresentadas para melhorar os serviços, evidencia-se o descompasso 

entre o crescimento das demandas e a inalterabilidade do tamanho da equipe. Além disso, 

existem demandas específicas que consomem mais tempo de acompanhamento pela equipe 

técnica. Essas duas situações combinadas podem estar desencadeando demandas reprimidas, 

isso é realçado na seguinte frase: a questão é a CAENE atender a todas as demandas, porque 

essa demanda de alunos é crescente, diariamente (ROUXINOL, entrevista realizada em 

09/03/2015). 

 Outra dimensão que merece ser melhorada diz respeito à mediação da CAENE com os 

professores, a gente precisa de um trabalho de mediação mais próximo, de um trabalho nas 

coordenações, com os professores (Idem, 09/03/2015). Destaca-se, igualmente, a 

imperiosidade da melhoria de mediação entre professor e intérprete de LIBRA,  
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a gente tem que fazer um trabalho em parceria com os docentes [...] o intérprete que 
tá inserido numa disciplina, pra tá mediando essa comunicação, ele acaba tendo que 
dominar também aquele conteúdo, só que ele só pode dominar aquele conteúdo se o 
professor der [os textos] pra ele com antecedência também e, de repente estudar com 
ele [...] tem que ser um trabalho conjunto, intérprete, professor (BAVETE, entrevista 
concedida em 17/08/2015). 

 

  Se tomarmos como referência os mecanismos que possibilitam a melhoria da 

comunicação e informação para os acadêmicos com deficiência visual, destacam-se a 

mediação entre CAENE, coordenação de cursos e professores e quebra de barreiras 

atitudinais. Ressaltamos que as proposições evidenciadas não são exclusivas para a 

deficiência visual, mas são comuns à deficiência auditiva, sobretudo à surdez.   

  Todavia, a indicação de realização de melhorias imediatamente identificadas significa, 

do nosso ponto de vista, aspectos que estão dificultando o processo de implementação do 

Programa Incluir na UFRN na efetivação do direito à educação superior, malgrado algumas 

mudanças já sejam visibilizadas e estão associadas à implementação do citado programa.   

  Nessa direção, uma técnica com deficiência visual estabelece um paralelo entre o 

período de sua graduação na UFRN sem o Programa Incluir e o momento atual, com a 

implementação do mesmo. Assevera ela: quando eu entrei na Universidade como aluna não 

tinha nada desses recursos, e hoje a pessoa que é responsável pela CAENE [...] ele faz de 

tudo pra que o aluno tenha esse recurso (PATATIVA, entrevista realizada em 03/06/2015). 

  O depoimento acima traz à baila as mudanças introduzidas no atendimento às 

necessidades educacionais específicas a partir da aquisição de recursos, serviços e tecnologias 

assistivas, por meio do repasse de recursos financeiros do Programa Incluir e da 

institucionalização do mesmo na UFRN, associado a outras ações da CAENE, conforme vem 

sendo detalhado no decorrer desse trabalho.  

  Ratificam essas mudanças decorrentes da implementação do citado programa discentes 

e demais técnicos. Um deles menciona o sistema de empréstimo de algumas tecnologias 

assistivas aos discentes que delas necessitam, as quais viabilizam a comunicação e 

aprendizagem, hoje a gente disponibiliza lupas, tabletes, notebook, gravadores digitais, 

qualquer ferramenta que o aluno solicite pra que possa facilitar o acompanhamento dele com 

relação às atividades acadêmicas. Hoje, a gente consegue suprir as necessidades dos nossos 

alunos (TUCANO, entrevista realizada em 03/06/2015).  

   A melhoria reivindicada no atendimento às necessidades educacionais específicas 

atinge também os acadêmicos com surdez, seja porque a comunicação bilíngue, de certo 

modo, se impõe (LIBRAS/português) para que a aprendizagem não fique circunscrita apenas 
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à interpretação de textos em sala de aula, senão eles podem ficar defasados no aprendizado; 

seja pela ausência de alguns recursos e serviços, ou serviços insuficientes, conforme se 

constata no relato abaixo: 

 

o atendimento eu acho que ainda falta um pouquinho [...]  é uma realidade muito 
nova, né, tanto dos alunos surdos no ensino superior, quanto dos funcionários da 
área de LIBRAS, tá todo mundo aprendendo ao mesmo tempo e tendo que fazer a 
coisa funcionar ao mesmo tempo, [...] o apoio ao aluno surdo na CAENE ainda, é, tá 
se moldando (BAVETE, entrevista concedida em 17/08/2015). 
 
    

A materialização da comunicação e informação, sobretudo, para discentes com 

deficiência visual e surdez envolve muitos e distintos serviços e recursos. Na UFRN 

constatamos e explicitamos ao longo da tese uma quantidade expressiva desses. Entretanto, 

verificamos pontos que merecem ser aperfeiçoados. Essa reivindicação foi ressalta tanto pelos 

técnicos como por professores e discentes.  

Para atender às necessidades educacionais específicas dos discentes com surdez, no 

que tange à comunicação e informação, urge a instalação do laboratório para a produção e 

edição de materiais acessíveis, a ampliação do quadro de intérpretes/tradutores em LIBRAS 

para o atendimento adequado da demanda que lhe é peculiar e salas de aula adaptadas. 

Não diretamente relacionado à comunicação e informação, mas ao atendimento 

específico de duas demandas reprimidas de estudantes com transtorno mental e com altas 

habilidades/superdotação, questionamos como esses serviços podem ser avaliados em 

paridade com os demais, quando foi afirmado que os mesmos não são realizados por técnicos 

com formação correlata às especificidades apresentadas, nem têm um acompanhamento mais 

sistemático da equipe da CAENE.  

Não questionamos a opção da CAENE na definição do público, da modalidade de 

ensino e níveis de educação para os quais direciona seu trabalho. Questionamos a ampliação 

desse público sem a devida correspondência dos serviços específicos para o atendimento de 

todas as necessidades educacionais que se propõe a atender. Lógico que reconhecemos que a 

educação inclusiva no Brasil está em construção, mas abarcar demandas sem respostas 

adequadas parece-nos não ser uma atitude que favoreça a proposta de inclusão educacional, 

antes alimenta o descrédito e o decantado paradoxo inclusão excludente. Senão tenderemos a 

reproduzir o jargão: não basta estar em sala de aula, é preciso participar. 

A avaliação de recursos e serviços específicos para tornar a educação inclusiva 

possível, indica que alguns desses atendem, embora com ressalvas, outros atendem 
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parcialmente às necessidades educacionais especiais. Esses merecem ser revistos, melhorados, 

ampliados. Outros precisam ser implementados.  

  Questionamos se a periodicidade com que esses serviços e recursos são 

disponibilizados corresponde às necessidades dos discentes com deficiência. Para o 

presidente e dois técnicos sim, outros dois técnicos atestam que eles têm essa resposta pelo 

aluno, mediante o encaminhamento semestral de uma ficha de avaliação em que  

 

a gente pergunta sobre tudo, [...] se ele está satisfeito, o que gostaria que mudasse, 
ele dá esse retorno pra nós. Uns colocam que foi excelente, outros que se não fosse a 
CAENE não conseguiria terminar o semestre; enfim, outros dizem, olha precisava 
melhorar, tá precisando ser mais presente aqui, ali. Então a gente vai ajustando o 
processo, né (ROUXINOL, entrevista realizada em 09/03/2015). 
 
 

  O conteúdo da fala acima aponta tanto para fatores facilitadores, quanto para fatores que 

dificultam o trabalho empreendido pela CAENE. Aqueles serviços e recursos que favorecem 

o percurso de formação profissional dos discentes com deficiência devem ser mantidos e/ou 

ampliados. Quanto aos aspectos negativos, esses podem ser corrigidos ou extintos do 

processo, contanto que os ajustes se efetivem rumo a proporcionar melhores resultados do 

Programa em implementação.  

  Na visão da maioria dos entrevistados, a resposta a essa indagação incide, recorrente e 

exclusivamente, sobre a adaptação do material didático em formato acessível para acadêmicos 

com deficiência visual. Mesmo assim, reconhecem que não há correspondência entre o tempo 

de devolução desse material e o tempo hábil de leitura do mesmo pelos discentes que os 

utilizam. Essa demora está associada ao retardamento do envio dos textos pelos alunos e 

professores ao LA, configurando-se, destarte, como um desafio na implementação desse 

recurso.  

  O desafio identificado, do ponto de vista da educação inclusiva, explicita uma barreira 

atitudinal, cujo enfretamento reclama mudanças de posturas, adesão à proposta de inclusão 

educacional, que podem ser despertados mediante um conjunto de ações de sensibilização 

com a questão. Todavia, esse despertar precisa encontrar-se com a vontade e o desejo de 

mudança do outro.   

  Do ponto de vista da pesquisa avaliativa, Pressman e Wildavsky (1998) apresentam 

várias interpretações para as demoras, inclusive traçam a anatomia da demora que, no caso do 

encaminhamento dos textos pelos professores e alunos, pode ser interpretada de modo amplo. 

Em se tratando dos professores, certamente traduz desconhecimento ou pouca prioridade com 

a temática, assim como pode estar relacionada com o acúmulo de atividades do seu fazer 
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profissional. Relacionando aos alunos revela incompreensão com o processo complexo de 

adaptação dos textos. 

  Uma técnica respondeu que os recursos, serviços e apoios não são satisfatórios, 

justificando que esse serviço de adaptação de material didático para estudantes com 

deficiência auditiva ainda não foi implantado, apesar da aquisição dos equipamentos para tal 

finalidade. Os demais técnicos sequer ventilaram essa demanda reprimida. Com isso vai-se 

ratificando a prevalência no atendimento às necessidades dos discentes com deficiência 

visual.  

  A comunicação e informação dos discentes surdos requer associar material didático 

adaptado ao serviço de intérprete de LIBRAS, sobretudo quando o professor não sabe ou não 

é fluente em LIBRAS. Atualmente a quantidade de intérpretes para atender os discentes 

surdos no curso de LIBRAS é insuficiente.  

 Indagamos se os recursos e serviços são adequados às necessidades educacionais dos 

acadêmicos com deficiência. Na opinião do presidente da CAENE e da maioria da equipe 

técnica sim, pois correspondem às necessidades apresentadas pelos discentes. Para tanto, 

reúne dois aspectos: recursos humanos capacitados e equipamentos de tecnologia assistiva.  

 Segundo Rouxinol (entrevista concedida em 09/03/2015), a equipe da CAENE é 

extremamente capacitada e comprometida. Acrescenta que essa qualificação se estende aos 

bolsistas na produção dos materiais didáticos acessíveis.  

 No tocante aos equipamentos de tecnologia assistiva, destacaram o empréstimo de 

notebook, ipad, várias coisas pra tornar a aprendizagem acessível. Nessa direção um técnico 

se expressou assim: Então, não há, eu não conheço, um caso de um estudante que pediu, que 

solicitou um notebook, por exemplo, ou, software de tecnologia assistiva pra não ter (Idem, 

entrevista concedida 09/03/2015).  

 

4.2.3.4 Na visão de Bolsistas e do Monitor 

 

  Para os bolsistas de apoio técnico e monitor, as perguntas foram elaboradas em 

conformidade com as especificidades dos mesmos, apesar de algumas serem comuns a ambos. 

Cumpre esclarecer que na UFRN, segundo o SIGGA, são disponibilizados os seguintes tipos 

de bolsa: monitoria, extensão, pesquisa, ações associadas e apoio técnico. 

  Dirigindo-nos ao monitor perguntamos se ele usa algum recurso didático 

pedagógico e/ou outros recursos para atender as demandas específicas dos discentes com 

deficiência.  Ele afirmou que está sempre atento a tudo que acontece em sala de aula, mas não 
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tem um método específico. Muita coisa do que eu tenho feito, muita coisa eu descobri, tô 

descobrindo a melhor forma de fazer (CANÁRIO, entrevista realizada em 07/10/2015). Nessa 

direção citou como exemplo a audiodescrição (AD) em que tenta ser o máximo objetivo pra 

pegar os elementos mais importantes de cada imagem que a gente tá vendo (idem). As 

dificuldades encontradas no processo tenta resolver com leituras.  

 A audiodescrição é entendida como uma atividade de mediação linguística, uma 

modalidade de tradução inter-semiótica, que transforma o visual em verbal, [...] contribuindo 

para a inclusão cultural, social e escolar (MOTA; ROMEU FILHO, 2010, p. 7). 

A audiodescrição, como recurso audiovisual de acessibilidade, tem larga utilização na 

comunicação e informação das pessoas com deficiência visual e intelectual, idosos e 

disléxicos, sobretudo aquelas veiculados por meio de multimídias e produtos cênicos. 

 A efetivação formal dessa atividade exige qualificação técnica. Segundo Franco e 

Silva (2010), no Brasil, a formação em AD tem sido ofertada de dois modos: cursos informais 

promovidos por organizações privadas e a formação universitária certificada no nível de 

especialização, ou extensão. Logo, a atividade de audiodescrição pressupõe 

profissionalização. 

  Interrogamos os bolsistas do LA se os recursos de tecnologia assistiva atendem às 

necessidades dos acadêmicos com deficiência. Eles responderam afirmativamente, 

considerando que seria muito, muito difícil pra eles lerem um texto, tanto os alunos com 

cegueira total, como com baixa visão e, eu acho que foi uma conquista mesmo esse 

laboratório né, e essa adaptação dos textos pra esses alunos (PINTASSILGO, entrevista 

concedida em 07/10/2015).  

  Convém mencionar ainda que os materiais didáticos em formato acessível produzidos 

no LA são utilizados também por acadêmicos com dislexia e com TDAH. 

  Dirigindo-nos ao monitor, indagamos se, do seu ponto de vista, seu apoio atende às 

necessidades do (s) discente (s) com deficiência. Ele relata que tem se esforçado muito para 

isso. Nesse sentido, busca leituras, conversa com especialistas na área de educação especial, 

destaca a adaptação do material em formato acessível, apesar de evidenciar o reduzido acervo 

de partituras adaptadas em BRAILLE. Isso traz prejuízos para o processo de aprendizagem do 

discente cego, merecendo correção célere. Conjectura que essa dificuldade tende a ser 

atenuada na Escola de Música da UFRN quando novos monitores do laboratório realizarem 

esse serviço.  
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  Com base nas narrativas dos dois discentes entrevistados e contemplados com a 

monitoria, ambos a reconhecem como importante no processo de formação profissional. O 

monitor entrevistado comunga do mesmo ponto de vista dos discentes. Segundo ele:  

 

essa monitoria a gente acredita que tem sido muito efetiva, muito importante, porque 
queira ou não, mesmo sabendo que a gente precisa ajudar pra que ele se torne 
independente, a gente sabe como é difícil, né, é difícil. Enfim, e aí se configura 
dessa forma, principalmente nisso: ser os olhos dele na sala de aula, pra ajudar em 
tudo que não pode ser adaptado, ou então, muitas vezes também os professores não 
procuram saber mais como trabalhar com aluno com deficiência visual, infelizmente 
(CANÁRIO, entrevista realizada em 07/10/2015). 

 

No entanto, uma das alunas contempladas com a monitoria, apesar de considerá-la 

positiva, ao mesmo tempo, no decorrer de sua fala, ela reúne sobre o assunto: ironia, crítica, 

contradição e questiona a forma de seleção efetivada para essa finalidade no interior da 

UFRN. Em seus termos: 

 

eu entrei desde 2008 [...] eu fui contemplada com uma monitora, ótimo, foi em 
2014.2 [...] A monitora durante o semestre todo ela me atendeu três vezes. Ela ligava 
pra mim, ou mandava mensagem, vai precisar do meu atendimento essa semana?  
Então, assim: ela tem uma carga horária semanal pra cumprir comigo, ela era mais 
despreparada do que eu, ela era mais insegura, ela se tremia na minha frente. Então, 
quem a gente vai escolher pra trabalhar com necessidades especiais? Que seleção é 
essa? Esse pessoal realmente, eles estão interessados em ganhar a bolsa, ou estão 
interessados em se envolver com o programa? [...] E, pelo contrário, eu fiquei muito 
triste no final porque essa pessoa não está me acompanhando mais, também foi 
bruscamente, eu tentei ainda nesse semestre [...] conversar, pra ver as possibilidades 
dá gente melhorar, [...] pra vê se a gente produz mais; enfim, e a pessoa não me 
respondeu, também me deixou no vácuo e,  mandei uma mensagem pra comissão 
aqui que eu tava precisando de um monitor urgente, que tivesse disponibilidade de 
tempo pra cumprir com a carga horária semanal, que realmente se dedicasse (ÁGUA 
MARINHA, entrevista realizada em 07/04/2015). 
 
 

Da citação acima cabe destacar questões administrativas relacionadas à monitoria. 

Essas se expressam no descumprimento da jornada de trabalho, no tipo de seleção realizado, 

assim como deixa entrever quão oportuna seria a efetivação de monitoramento da monitoria 

na expectativa de torná-la mais eficaz. 

  Em se tratando do suposto processo de seleção para monitor, acreditava-se que a via 

seguida orientava-se por processo democrático, sendo selecionados os candidatos que 

atendessem aos critérios pré-estabelecidos no edital de seleção. Contudo, nossa pesquisa 

constatou duas modalidades paradoxais. Uma segue esse princípio, a outra não, pois o 

monitor foi escolhido por um professor, sem ser submetido à seleção.  
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Examinando as duas últimas citações, há um ponto em comum entre elas: a 

necessidade de formação em educação especial para os profissionais e bolsistas que atuam 

com os acadêmicos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas 

habilidades/superdotação. Isso pode ser constatado pelo monitor ao afirmar que os professores 

deveriam ter conhecimentos sobre como trabalhar com alunos com deficiência visual. 

Igualmente, verifica-se a queixa da discente sobre o despreparo da sua monitora. 

  Questionamos se o serviço de monitoria e a adaptação de materiais são adequados 

às necessidades educacionais dos acadêmicos com deficiência. Tanto o monitor quanto os 

bolsistas assentiram afirmativamente. Nesse sentido, o monitor argumentou o trabalho em 

sala de aula e de adaptação de materiais didáticos. Um bolsista destaca programas e softwares 

que possibilitam o estudo por meio da audição para discentes cegos e fonte ampliada para os 

que têm baixa visão. 

  Relacionando as duas últimas perguntas, entendemos que se os serviços de monitoria e 

a adaptação dos materiais atendem às necessidades educacionais específicas de discentes com 

essas características, decerto podemos deduzir serem adequados. Seguindo esse raciocínio e 

identificando os fatores positivos e também as fragilidades, avaliamos que esses serviços e 

recursos atendem em parte às necessidades dos discentes, seja porque alguns materiais 

adaptados são entregues com atraso, seja pela insuficiência de partituras adaptadas em 

BRAILLE, seja pelas questões administrativas expostas com referência à seleção da 

monitoria. 

   Indagamos acerca da periodicidade do apoio da monitoria ao discente. Segundo ele, 

esse apoio se efetiva diariamente, seja durante as aulas, seja extra sala de aula, na produção de 

materiais, para deixar os textos no formato que o aluno possa ler, seja em Braille, seja na 

leitura na tela do computador. 

  Acerca da periodicidade de devolução do material produzido no LA, os bolsistas 

foram unânimes em dizer que não há uma rigidez nesse sentido, a depender do tamanho do 

texto, em geral essa se faz em torno de oito dias úteis. Todavia, existem situações extremas, 

alunos e/ou professores entregam os textos tardiamente e os alunos os querem adaptados e 

devolvidos no menor espaço de tempo, mas há também aqueles que deixam o livro no início 

do semestre e combinam para pegá-lo no final do semestre. Com efeito, os bolsistas 

confirmam o que os acadêmicos atestam: atraso na devolução dos textos adaptados, ou seja, 

no decorrer do semestre fica uma demanda muito grande, fica muito aperreado, chega muito 

texto prioridade, prioridade, às vezes acaba ficando meio que atrasados, porque a gente não 

tem como dá conta da demanda (PINTASSILGO, entrevista realizada em 07/10/2015).  
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  Ademais, o processo de adaptação, como dito antes, não é rápido, porque ele [aluno] 

acha que é assim, chegou e fazer logo, porque não é fácil, você tem que lê o texto todinho, 

não é só pegar e jogar no programa copiar e jogar no Word (ibid).  

  Os bolsistas esclarecem que a CAENE tenta minimizar essa dificuldade conversando 

com os professores. Todavia, ante a inflexão de alguns, conduz-nos a deduzir que essa 

barreira atitudinal se apresenta como que intransponível para esses. Ou, do ponto de vista 

avaliativo, a demora na devolução dos textos aos discentes constitui uma dificuldade no 

processo de implementação do Programa Incluir na UFRN. Na mesma direção, um bolsista 

sugere o seguinte: 

 

Eu acho que deveria ser assim: o professor da disciplina, ou o aluno entregar a 
ementa da disciplina com os textos que ele vai usar e a gente já procurar esses textos 
e trabalhar o semestre inteiro pra ele, sabe, tentar automatizar logo isso, fazer logo 
tudo de uma vez, né pra que ele não fique perdendo o material, não fique atrasando o 
conteúdo por motivos de alta demanda e de insuficiência de bolsista (Idem).  

 

  Inquerimos se o serviço de monitoria e os materiais adaptados são satisfatórios. 

Consensualmente, responderam sim. Para o monitor é satisfatório, embora no caminho a 

gente encontra muita coisa pra combater, pra melhorar. Os bolsistas explicam que são 

satisfatórios porque as adaptações são realizadas em correspondência as necessidades 

apresentadas pelos discentes, o material tem que ser trabalhado para aquele aluno. Cada 

aluno é uma forma diferente, a gente sabe qual é a deficiência, sabe como ele quer o texto 

(idem). 

 

4.2.4 SUBPROCESSO GERENCIAL E DECISÓRIO 

 

  Presume-se que a implementação de qualquer programa social seja conduzida por um 

sistema gerencial e decisório. Esse traz embutido em si características que o identificam, 

tendencialmente polarizado em graus de centralização ou descentralização, autonomia ou 

dependência. Esse subprocesso pode integrar os aspectos a serem avaliados na pesquisa 

avaliativa, associado à capacidade do gestor de tomar decisões, aliado a atitudes de liderança,  

legitimidade, ou de atitudes adversas a essas.   

  Para avaliarmos esse subprocesso no Programa Incluir na UFRN, reunimos duas 

perguntas que acreditamos estarem relacionadas e se complementam. Uma aborda como os 

sujeitos da pesquisa avaliam a qualidade dos serviços, recursos, tecnologias assistivas e 
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apoios. A outra, mais direta, indaga como eles avaliam a organização das ações do Programa 

Incluir na instituição supramencionada.  

  Outrossim, esclarecemos que utilizamos para as indagações relativas a esse 

subprocesso o sentido etimológico do termo avaliar que significa atribuir valor, julgar o 

mérito de alguma coisa. Desse modo, discorremos a seguir sobre a percepção dos diferentes 

sujeitos da pesquisa de campo a esse respeito.  

 

4.2.4.1 Na Visão dos Acadêmicos com Deficiência 

 

Perquirimos aos acadêmicos com deficiência como avaliam a qualidade dos serviços 

e recursos especializados e disponibilizados pelo Programa Incluir.  

Seis (06) discentes avaliaram os serviços e recursos do Programa Incluir como bom. 

Três (03) não responderam29, três (03) não souberam responder e dois (02) que é preciso 

melhorar em relação à participação de alunos com deficiência em projetos de pesquisa, 

projetos de extensão, no prazo de devolução dos materiais adaptados em formato acessível e a 

comunicação entre professores, laboratório de acessibilidade e CAENE.  

Aqueles que avaliaram como bom compreendem que o Programa Incluir/ CAENE é 

uma oportunidade pra o deficiente que vem ingressando na universidade; uma iniciativa boa 

da CAENE, dentro da inclusão tem coisas que eu não tenho conhecimento e você tá me 

explicando e eu entendi. Eu nunca tinha ouvido falar desse Programa Incluir (OPALA, 

entrevista concedida em 25/03/2015).  

Contudo, há quem mesmo avaliando positivamente a qualidade dos recursos, serviços 

e tecnologia assistiva disponibilizados pelo Programa Incluir/CAENE, aponte limites na sua 

implementação. Esses se manifestam por meio da burocracia institucional, do caráter 

impositivo de certas intervenções e ainda porque estão distante do ideal. 

 

A gente percebe uma qualidade boa, [...] a CAENE tem uma forma, pelo menos 
de obrigar os professores e a coordenação de me dar um atendimento, atenção 

                                                 
29 A frequência com que em algumas indagações os discentes optam por não respondê-las, baseia-se em três 
situações. Uma diz respeito a uma discente, que embora cadastrada na CAENE, afirmar que não precisa de 
nenhum serviço, recurso, equipamento de tecnologia assistiva. A segunda relacionada àqueles que afirmaram 
não conhecer o Programa Incluir. Portanto, para esses discentes as questões cujos enunciados tratavam 
diretamente desse conteúdo, foram suprimidas no transcurso da entrevista. A situação dos outros dois estudantes 
é muito próxima a da discente anterior, difere apenas porque eles não são cadastrados na CAENE e não têm 
acesso a nenhuma tecnologia assistiva. Quando no decorrer no texto não respondeu ultrapassar esse quantitativo 
de três, é porque o aluno entrevistado não quis responder. 
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especial. Pra mim, eles [CAENE] são bem disponíveis, eles são bem flexíveis 
(SAFIRA, entrevista concedida em 16/04/2015, grifo nosso). 
 
 
Está caminhando para que seja bom. É importante dizer que a Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, uma Universidade já de muitos anos, mas que nunca tinha 
trabalhado a questão do conceito de acessibilidade e que de uns poucos anos para cá 
vem trabalhando, tentando tirar todo esse atraso histórico. Então, assim, avançamos 
muito, mas, mas ainda estamos muito aquém daquilo que de fato seria o ideal pra 
pessoa com deficiência. Daria nota seis (6) (DIAMANTE, entrevista concedida em 
09/03/2015). 
 
 

A compreensão da discente Safira encontra eco na literatura especializada, pois há 

autores como Veiga-Neto (2008), Veiga-Neto e Lopes (2011), Ebbing e Noya (2015), dentre 

outros, que interpretam a educação inclusiva como imperativo do Estado. Eles argumentam 

que para a materialização desse tipo de educação inúmeros instrumentos legais foram criados 

e acionados. No entanto, Veiga-Neto e Lopes (2011, p.123) advertem que esse tipo de 

educação apresenta-se como que blindado a toda e qualquer crítica. Com efeito, a tendência 

é naturalizar os processos de inclusão/exclusão. 

Tal argumentação se confirma quando olhamos a história da educação especial no 

Brasil e verificamos que o índice de matrículas de pessoas com deficiência em escolas 

regulares era inexpressivo até as últimas décadas do século XX. Porém, com a criação de 

inúmeros instrumentos legais de perspectiva inclusiva no final do século passado e nos anos 

iniciais do século em curso, observa-se, por meio das estatísticas oficiais, um crescimento 

significativo de matrículas desse segmento populacional nas séries iniciais em escolas 

regulares. Esse crescimento tende a se ampliar a partir da obrigatoriedade da matrícula em 

escolas regulares públicas e privadas, sem custo adicional, por meio da Lei 13.146/ julho de 

2015. 

As medidas legais voltadas para a educação inclusiva alcançam todos os níveis 

educacionais. Como tal, são compulsórias, mas não basta a lei para que a inclusão educacional 

se efetive, basta lembrar a resistência de certos professores com essa modalidade de educação, 

conforme se constata nessa pesquisa e em outras fontes estudadas. Tampouco, a 

implementação de qualquer programa não obtém resultados satisfatórios apenas por essa via, 

pelo contrário há que haver interesses convergentes, negociações, pactuações de todos os 

envolvidos com a ação. 

Da fala do acadêmico Diamante destacamos também a questão da acessibilidade 

como uma iniciativa localizada e datada. Seu entendimento evidencia com clareza o momento 

histórico recente em que na UFRN tem início a operacionalização de ações educativas de 
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perspectiva inclusiva. A iniciativa institucional está sintonizada com a periodização em que o 

debate sobre essa modalidade de educação ganhou importância no contexto mundial, 

espraiando-se posteriormente para outras plagas, incluindo-se o Brasil, a partir da década de 

1990.  

O que se pretende realçar é que a efetivação de estratégias de educação inclusiva não 

foi uma inovação da UFRN. Nessa instituição, como em outras IFES brasileiras, políticas que 

objetivam a inclusão social e, na particularidade estudada, a inclusão educacional de pessoas 

com deficiência, são muito recentes. Tais políticas orientam-se por documentos internacionais 

emitidos nas duas últimas décadas do século passado.  

A “preocupação” de organismos internacionais com a educação inclusiva a partir do 

período histórico mencionado coincide com o ressurgimento da ortodoxia (neo) liberal. Essa 

preconiza um Estado mínimo para o social, entre outras orientações. Sob essas bases, seria 

ingênuo pensar que as políticas de educação inclusiva na educação superior consigam tirar 

todo esse atraso histórico. Elas serão desenvolvidas no compasso dos interesses hegemônicos 

de fração das classes dominantes.   

Retomando as respostas dos discentes, enfatizamos a de uma das entrevistadas que 

disse não saber avaliar os recursos e serviços implementados pela CAENE. Sua narrativa 

transparece falta de conhecimento do conteúdo do Programa Incluir, a obscuridade do lugar 

que essa comissão ocupa na estrutura da UFRN, sua funcionalidade, incertezas relativas ao 

impacto, aceitação e operacionalização das recomendações previstas no parecer técnico da 

CAENE, principalmente aqueles envolvendo as parcerias intrainstitucionais. Em suas 

palavras: 

 

uma dúvida que eu tenho, eu não sei até onde vai o trabalho da CAENE [...] eu não 
sei até que ponto tudo isso que a CAENE toma conhecimento, emite um relatório, 
assim, o peso que isso tem no final [...] Eu pensei que através desse relatório 
chegando na coordenação do Curso, no Centro de Educação seria viabilizado, 
encaminhado pra tudo aquilo que a CAENE tá dizendo que eu preciso. [...] que peso 
esse relatório tem pra PROGRAD, pra os outros setores? Porque se a CAENE emite 
um relatório e diz que eu preciso de todas essas coisas e, de repente pode haver 
algum órgão dentro da UFRN que vá de encontro aquilo ali e não atenda e ache não, 
não precisa, ou então, não, ela não pode, não ela não se encaixa [...] Mas eu não sei 
até que ponto dentro da UFRN a CAENE tem vez e voz. Era isso que eu queria 
entender (BRILHANTE, entrevista concedida em 09/04/2015). 
 
 

 Alguns autores que estudam a avaliação de programas sociais atribuem a comunicação 

e a informação como fatores que merecem ser avaliados, pois são transversais a todos os 

momentos da política, desde a elaboração, a formulação, a implementação, a avaliação, 
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configuram-se como canal onde se transmite e obtém dados importantes para, ou sobre a 

materialização do planejado, captando os fatores que facilitam, assim como dificuldades, 

insatisfações, em quaisquer momentos. Todavia, deixam subentendido que a comunicação e a 

informação sejam transmitidas com clareza, sejam completas, qualificadas.  

 Outrossim, a adesão do usuário a um programa presume-se preceder do conhecimento 

dos recursos, serviços que esse oferece. Certamente esse desconhecimento por parte do 

usuário pode estar sendo uma das razões para que alguns acadêmicos não estejam cadastrados 

na CAENE. 

 Na pesquisa realizada ficou evidenciado que as demandas constatadas pela equipe 

técnica da CAENE são registradas e detalhadas no parecer técnico do discente e 

encaminhadas para as coordenações de cursos e outras unidades acadêmicas correlatas às 

necessidades identificadas. Isso não significa que todos os setores respondam igualmente às 

demandas expostas no parecer e/ou detectadas por outras vias. Essa assimetria em relação às 

respostas não efetivadas pode criar expectativas, desencadear sentimentos de impotência, 

frustração, descrédito, como se verifica na fala seguinte: 

 

É o que eu sinto no meu cotidiano é uma luta muito solitária e, muitas vezes os 
órgãos, as comissões que abraçam essa causa eu percebo a mesma situação, porque 
não existe muita reciprocidade dos outros setores, não vê com os mesmos olhos 
(BRILHANTE, entrevista concedida em 09/04/2015). 
 
 

               O descompasso entre expectativas geradas e serviços efetuados tende a gerar 

descrédito do usuário com o programa implementado, consequentemente o seu afastamento 

do mesmo. 

Compreendemos que a avaliação se tornaria incompleta se prescindisse de contemplar 

a organização e a gestão do programa avaliado. Nesse sentido, inquirimos os discentes a 

respeito de como avaliariam a organização e gestão desse Programa a nível de UFRN.  

A primeira reação de alguns alunos a essa pergunta foi sair pela tangente. Isso pode 

estar relacionado a diversas razões, conforme discutimos anteriormente. Contudo, os 

estimulamos a trazerem suas contribuições, de sorte que seis (06) acadêmicos avaliaram como 

regular, três (03) como boa, dois (02) como muito boa e três (03) não responderam.  

Os dois que avaliaram a organização e gestão do Programa Incluir como muito boa 

enfocaram o atendimento às necessidades educacionais específicas, mas admitem que pode 

ser melhor. Aqueles que assim avaliaram, argumentaram ainda o incentivo dado ao aluno por 

meio da acessibilidade, essa favorece o período de formação acadêmica na universidade e 
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ajuda a pessoa com deficiência.  

Oportuno salientar que os três discentes que avaliaram a organização e gestão como 

boa, não avaliam o Programa como algo isolado, mas o situam no contexto institucional. Com 

isso, um deles explica o porquê da CAENE em certas horas ficar amarrada pela instituição 

[...] Quando eu falo amarras institucionais é nesse sentido, que é toda uma burocracia 

(TOPÁZIO, entrevista concedida em 10/04/2015). A referência às amarras está relacionada às 

vezes que a CAENE até expressa desejo em realizar alguma ação, mas esbarra nos limites 

institucionais, por exemplo, eles não podem chegar e dizer assim: a cadeira é sua, tem até 

boa vontade de dizer, mas não pode, é um bem da instituição (idem).  

De certo modo, equiparamos o sentido de “amarras institucionais” ao significado de 

burocracia weberiana. Nessa perspectiva, a burocracia configura-se como a forma mais 

eficiente e eficaz de uma organização. Não obstante, no cotidiano, as características que a 

conformam e a sustentam a exemplo da acentuada rigidez na fragmentação entre os que 

pensam e os que executam, o controle intenso das informações e dos conhecimentos 

acumulados, a observância minuciosa da hierarquia e, nela, a distribuição de papéis e, 

principalmente, a exaltação da legislação como princípio, meio e fim que orienta o trabalho, 

metamorfoseiam-se em limites institucionais, de modo que, em geral, as regras se sobrepõem 

às necessidades humanas (WEBER, 1999). 

            Com base na compreensão de burocracia explicitada no decorrer desse texto, damos 

voz à avaliação de alguns discentes sobre a gestão do Programa Incluir no contexto estudado. 

Segundo eles, é uma gestão de certo modo centralizada, burocrática, hierarquizada. Essas 

características se refletem na falta de divulgação do Programa Incluir, no desconhecimento do 

conteúdo do programa pelos usuários, equipe técnica e “pessoal de ponta” que diretamente se 

envolve na implementação desse programa,  na falta de clareza de quem tem poder de decisão 

para materialização das estratégias propostas no parecer emitido pela CAENE, na falta de 

feedback no acompanhamento dos alunos cadastrados, no pouco diálogo, articulação, abertura 

entre as partes envolvidas no processo da inclusão educacional. 

           Olhada por ângulo diferente do exposto acima, a centralização da gestão foi atribuída à 

sua formulação pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 

Inclusão, quando essa não buscou a participação das universidades.  Quiçá essa maneira de 

proceder repercute em âmbito da UFRN. Observemos a avaliação desse discente acerca do 

programa em discussão. 

 

O Programa Incluir é necessário, é urgente, mas é muito técnico, é muito feito de 
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cima pra baixo, centralizado, enquanto isso de fato não for derrubado, essa questão 
de quem tá acima cria os mecanismos e agente apenas os executa e os obedece da 
forma como veio, se a gente não quebrar essa trava, esse muro, ele vai continuar 
sendo útil, ele vai continuar sendo importante, mas ele vai continuar não dando de 
conta de toda demanda necessária. Então, existe possibilidade de descentralizar isso, 
existe possibilidade de criar comissões do Programa Incluir em cada Universidade, 
dessas gestões, é de dar mais autonomia sim, pra que as Universidades comecem a 
pensar nisso, comecem não apenas a receber as demandas do Programa Incluir pra 
dizer que é assim. O edital diz que você tem que fazer assim para se incluir, receber 
esse recurso, mas que a própria Universidade possa enviar as suas demandas, e dizer 
não, nós precisamos disso sim, então vocês é que têm que nos incluir aqui, não a 
gente se adequar ao que vocês pensam que é necessário (DIAMANTE, entrevista 
concedida em 09/03/2015). 
 
 

              Do excerto em destaque observam-se equívocos. Primeiro, o Programa Incluir desde 

2012 deixou de se efetivar mediante chamada pública concorrencial, passou a se configurar 

como política pública, conforme explicado anteriormente. Como Programa de abrangência 

nacional, tem um desenho amplo. Com isso sua estrutura contempla quatro grandes eixos 

norteadores, permitindo, portanto, adaptações às demandas locais. O fato de ter uma 

orientação mais geral não significa imposições ou centralização. 

               Assertiva que pode ser comprovada quando na UFRN, nesse momento, o Programa 

Incluir implementa prioritariamente  os eixos  de infraestrutura e comunicação e informação. 

Essa decisão, inclusive, revela fragilidades na implementação desse programa nessa IFES, 

conforme refletimos anteriormente. 

               Contudo, concordamos com o estudante citado quando reivindica a participação das 

universidades na reformulação desse programa. Isto é possível a partir da sugestão 

apresentada por ele – criar comissões do Programa Incluir em cada Universidade – como 

também por meio de outros mecanismos, como, por exemplo, a realização de encontro das 

IFES sobre o Programa Incluir como o que aconteceu em Natal em 2015, tendo como anfitriã 

a UFRN. São iniciativas dessa natureza em que se reúnem pessoas com os mesmos interesses 

para refletir, avaliar as ações coletivamente, de onde tendem a brotar novas proposições com 

base no real concreto, que podem convergir com o redesenho inicial do Programa.  

Não obstante, entre os que avaliaram o trabalho da CAENE como regular, 

argumentaram que esse julgamento decorre de “interrupção” no atendimento educacional 

especializado. Atribuem essa interdição ao fato da equipe técnica não ser totalmente vinculada 

à CAENE. A inadmissibilidade com a falta desse atendimento é assim justificada: porque não 

é um setor muito movimentado assim, não tem uma grande circulação de pessoas, só quando 

precisa de um serviço a pessoa vai lá (SAFIRA, entrevista concedida em 16/04/2015). 

Constatamos ainda uma avaliação com caráter de denúncia. Essa está relacionada à 
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discriminação na organização e distribuição dos serviços, recursos, apoios técnicos, 

equipamentos de tecnologia assistiva que priorizam mais um tipo de deficiência do que 

outras, exatamente há prevalência no atendimento das demandas dos estudantes com 

deficiência visual. 

 

4.2.4.2 Na Visão dos Docentes 

 

Na busca de obtenção de informações mais abrangentes e complementares para 

sistematização da avaliação do Programa Incluir, perguntamos a todos os entrevistados como 

avaliam a qualidade dos serviços e recursos especializados existentes e disponibilizados 

pelo Programa Incluir/CAENE. 

 As avaliações receberam gradações que oscilaram de bom a excelente, mas houve 

quem dissesse que não tinha como avaliar. A avaliação com nota máxima foi emitida 

exclusivamente por uma professora, ela se expressa da seguinte maneira: 

 

Eu avalio assim, como nota 10 [...] computadores top de linha, softwares, tudo que é 
de softwares Ricardo consegue pra ali, tem impressoras Braille muito boas, todos os 
materiais são de muito boa qualidade mesmo. Então, eu acho que de excelência, até 
os mais simples que tem, reglete, por exemplo, punção, papel peso quarenta, 
caderno de pauta ampliada, tem material que você não tem noção (GIRASSOL, 
entrevista realizada em 16/04/2015). 

 

Da avaliação acima destacamos que ficou restrita aos equipamentos e materiais 

encontrados no LA e destinados ao atendimento das necessidades educacionais dos 

acadêmicos com deficiência visual. Por isso, mesmo recebendo esse conceito da professora, 

julgamos sua avaliação incompleta, pois não enfocou as ações implementadas para os demais 

tipos de deficiência, nem tampouco outros serviços especializados e indispensáveis que 

compõem o Programa Incluir na sua totalidade. 

Se lançarmos um olhar que contemple a avaliação do Programa Incluir nos eixos 

preconizados e nos subprocessos por nós acrescentados, certamente esse conceito seria 

alterado, pois muitas dificuldades, lacunas, insatisfações, discriminações emergiram nesse 

percurso avaliativo, conforme se vem evidenciando ao longo desse trabalho. 

Pensamos ser oportuno saber como nossos entrevistados avaliam a organização e 

gestão do Programa na UFRN.  

Duas professoras avaliaram positivamente. Quatro não emitiram julgamento e uma 

considera limitada. Entre aquelas que constituem o primeiro grupo foi destacado que [...] é 
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uma pessoa que tem uma dedicação exclusiva, exaustiva, né, é diuturnamente, [...] uma 

pessoa de extrema competência, vive buscando projeto pra fazer com que as coisas 

aconteçam (GIRASSOL, entrevista concedida em 16/04/2015). 

           Contudo, não passa despercebido o fato da maioria dos professores omitirem sua 

avaliação sobre a gestão do programa, comportamento recorrente nos demais sujeitos 

entrevistados, suscitando várias hipóteses interpretativas podendo expressar medo, proteção 

corporativista, falta de aproximação com o programa, dentre outras. 

É notório, nos relatos da professora Girassol, o zelo, a seriedade, o comprometimento 

do seu fazer profissional com a educação especial. O fato de reconhecer a competência com 

que o Programa Incluir/CAENE vem sendo conduzido não faz com que ela deixe de tecer 

críticas nas dimensões que, do seu ponto de vista, geram desigualdade na condução da 

proposta anunciada. Crítica, aliás, reiterada por discentes e exposta anteriormente. 

Observemos, pois, suas palavras 

 

E a avaliação que uma vez eu fiz a ele foi que desse atenção também a essas outras 
necessidades, porque estava caindo, incorrendo mais de fechar pra questão maior da 
deficiência visual. Oh! você preste atenção que tudo que a CAENE tá buscando de 
projeto, de recursos materiais é pra pessoa cega, com deficiência visual e os outros, 
cadê os outros, que não tá aparecendo. Então, a crítica que eu fazia e faço (Idem). 
 
 

            Adensando a crítica anterior, insere-se a insuficiente divulgação do Programa 

Incluir/CAENE. Para reparar essa lacuna, uma professora sugere uma mobilização mais 

frequente nos departamentos, que essa seja realizada em momentos apropriados em que se 

possa informar os recursos, serviços, apoios prestados pela CAENE, porque, segundo o que 

ela constatou, a  CAENE esteve representada em uma plenária de seu departamento, mas em 

um momento em que havia uma pauta extensa a ser discutida, então falaram rapidamente do 

trabalho efetuado e distribuíram panfletos. Ou, ainda, transfere-se para a coordenação de 

curso ou o chefe de departamento a divulgação dessa comissão.  

          Segundo a mesma professora, quando a divulgação dos serviços da CAENE é 

transferida para outrem incorre-se em dois inconvenientes: tá se confiando nessa divulgação e 

também é uma divulgação de quem não conhece tão bem [os serviços, recursos; enfim a 

política de inclusão para essa população]. Certamente, os resultados que podem advir desse 

conjunto de iniciativas poderão não ser os mais eficazes. Ela defende ainda um trabalho de 

convencimento do professor e, [...] que tem uma subnotificação do aluno deficiente [...] tem 

que mapear pra tornar visível.  (GLADÍOLO, entrevista concedida em maio 2015).              



290 
 

  Proposta similar é expressa por outra professora ao enfocar a necessidade de realizar 

um diagnóstico dos acadêmicos com deficiência para subsidiar o planejamento das ações. 

Para tanto, sugere a utilização dos dados do questionário socioeconômico dos candidatos 

submetidos ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e deles abstrair as principais 

informações referentes aos estudantes com deficiência nele contidas. 

           A sugestão da professora se configura como avaliação ex ante ou avaliação 

diagnóstica. Essa, na percepção de Draibe (2001), precede a materialização do programa, é 

realizada nos momentos de preparação e formulação com vista a fornecer orientações, 

parâmetros, indicadores que redundem no aperfeiçoamento da sua formatação e 

implementação.  

 

4.2.4.3 Na Visão dos Técnicos da CAENE 

   

  Dando prosseguimento à coleta de informações, perguntamos aos implementadores 

do Programa Incluir como avaliam a qualidade dos serviços e recursos especializados 

existentes e disponibilizados na UFRN? 

  A avaliação dos serviços e recursos especializados variou entre os que pensam que 

ainda tem que melhorar e quem atribuiu nota dez. Nesse sentido, enfatizaram tanto aspectos 

internos como a comparação com outros núcleos de acessibilidade. Endogenamente, 

destacaram como aspectos favoráveis: criação de política institucional visando assegurar 

direitos dos estudantes com necessidades educacionais especiais; criação da CAENE; 

constituição da equipe técnica com formação específica em educação especial; 

estabelecimento de parcerias intrainstitucionais para materialização da acessibilidade 

comunicacional e física; acolhimento das demandas dos discentes com necessidades 

educativas especiais; orientação a gestores acadêmicos; suporte a alunos e professores que 

não sabem lidar com aquele aluno, aí eles vêm na CAENE pra saber [...] (BAVETE, 

entrevista realizada em 17/08/2015).  

  Sumariamente, o trabalho implementado pela CAENE é satisfatório em razão do 

 

esforço coletivo, parcerias internas e, principalmente a vontade política que a gente 
percebe nos gestores da instituição em tornar esse trabalho num trabalho qualificado 
[...] a credibilidade que a própria equipe e a gestão tem no trabalho e o compromisso 
assumido por todos aqueles dentro da instituição que querem ver o ensino de 
qualidade pra todos (CURIÓ, entrevista realizada em 24/07/2015).   
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  A comparação do trabalho da CAENE com Núcleos de Acessibilidade de outras IFES 

foi mencionada por Curió como por Tucano. Para Curió, podemos nos considerar numa 

situação favorável diante de tantos colegas que a gente escuta, e tem dado consultoria [...] 

em outras Universidades. Na percepção de Tucano, a acessibilidade informacional na UFRN 

se aproxima da excelência, em seus termos: 

 

a UFRN hoje, a questão da acessibilidade informacional, uma das principais 
universidades do Brasil, inclusive isso já foi reconhecido, quando no final do ano 
passado a gente promoveu um encontro com os gestores de núcleos e as pessoas 
ficaram encantadas quando souberam como é o trabalho que está sendo feito aqui 
(TUCANO, entrevista concedida em 03/06/2015). 
 
 

  Pensamento similar é compartilhado por outra técnica ao pronunciar o serviço que tá 

mais consolidado assim é pra área da deficiência visual. É uma demanda muito grande, mas 

o pessoal do laboratório de acessibilidade [...] eles tão bem equipados, tem bastante gente 

pra trabalhar na área (BAVETE, entrevista realizada em 17/08/2015). 

  Se a inclusão educacional se circunscrevesse à acessibilidade informacional e se 

apenas estudantes com deficiência visual necessitassem dela no seu processo de 

aprendizagem, tenderíamos, em parte, a validar a citação em destaque. Entretanto, 

distanciamo-nos dessa opinião porque constatamos que esse não é o cenário da UFRN. Nela, 

estudam pessoas com deficiência que precisam igualmente da acessibilidade informacional, 

referimo-nos àqueles que estão em situação de deficiência auditiva, sobretudo surdez, e que 

nesse momento histórico não dispõem de material didático acessível, apenas do serviço 

parcial de intérprete de LIBRAS. 

  Outrossim, entendemos que a citação está incompleta sem a consideração de outros 

serviços e recursos correlatos a outros tipos de deficiência  e a implementação de tantos outras 

iniciativas. Ademais, a educação numa perspectiva inclusiva articula inúmeros serviços, 

recursos, quebra de barreiras, mediações, parcerias, adesão, entre outros.  

  Por tudo que foi exposto até aqui concordamos com a seguinte avaliação: existem 

mudanças relativas às normas, à acessibilidade, mas ainda tem muita coisa pra melhorar, pra 

se ampliar, pra se aprofundar, em termos de tudo, principalmente de material humano 

(SABIÁ, entrevista realizada em 17/08/2015). 

  Igualmente aos demais entrevistados, inquirimos os técnicos da CAENE como 

avaliam a organização e gestão do Programa Incluir na UFRN.   

  Segundo Curió, a organização e implementação dos serviços e recursos do Programa 

Incluir na UFRN partem das diretrizes nacionais, do que está posto na política pelo Ministério 
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da Educação por meio da SECADI, considerando o que está disposto não apenas no Decreto 

de 2011, mas também a estruturação dos núcleos de acessibilidade. Diz ele: 

 

Então, assim, a gente tem a política como um eixo norteador das nossas ações, mais 
sem perder de vista a realidade da instituição. Então, algumas ações elas são 
opcionais, no sentido de seguir estritamente o que a política coloca, ou como eu 
falei, a partir das necessidades e do entendimento das demandas institucionais que é 
que o núcleo se propõe a trabalhar, né. Então, assim, a gente segue as orientações da 
política, mas ao mesmo tempo a CAENE, ela tem uma certa autonomia para gerar 
ações que não necessariamente se enquadre exclusivamente na política, mas que 
responda as necessidades identificadas a nível local (CURIÓ, entrevista concedida 
em 24/07/2015). 

 

  Todos os técnicos avaliaram positivamente a organização e gestão do Programa Incluir 

na UFRN, embora duas técnicas a princípio responderam evasivamente, isso eu não sei te 

dizer, porque essa parte da gestão sempre é direcionada para o professor Ricardo 

(ROUXINOL, entrevista concedida em 09/03/2015); ou é outro ponto que quem está de 

dentro é complicado falar (SABIÁ, entrevista concedida em 17/08/2015). 

  Discorrendo acerca da indagação em análise, as técnicas imediatamente mencionadas 

destacaram o rigor técnico com que o presidente da CAENE compôs a equipe, assim como o 

compromisso dele com o trabalho. Isso pode ser sintetizado nas frases: Eu sei que há muita 

luta (ROUXINOL, entrevista concedida em 09/03/2015).  Ele busca de todas as formas que 

você possa imaginar que sejam lícitas, ele busca fazer, colocar em prática. Não existe uma 

necessidade de um aluno que ele não faça de um tudo pra sanar (SABIÁ, entrevista 

concedida em 17/08/2015).  

  Contudo, a gente ouve muito o professor falar que se não fosse a gestão, [Reitora] 

talvez o trabalho não teria sido dessa forma, então é o olhar de quem está na gestão maior 

viabilizando esses processos todos.  

  A avaliação positiva também é atribuída à elaboração de projetos sob sua coordenação 

e a realização de reunião quinzenal com a equipe, em que são discutidos assuntos de interesse 

comuns. 

  A tentativa de duas técnicas de sair pela tangente sobre a pergunta em discussão pode 

ser entendida como receio de represália do gestor. Suposição que foi se transformando em 

fato à medida que marcávamos entrevistas e ouvimos de técnico e bolsistas que precisavam de 

autorização do gestor para tal. Também enfrentamos resistência do mesmo na 

disponibilização de dados referentes ao objeto de estudo. A recusa ou negação de informações 

da coisa pública contraria a Lei 12.527/2011, que dispõe em seu Art. 1º a garantia do acesso a 

informações previsto no inciso XXXIII, Art. 5º, e no inciso II do § 3º do Art. 37. 
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  A competência e comprometimento do trabalho da equipe, bem como o apoio da 

gestão central, leia-se reitoria, são imprescindíveis para que a gestão da CAENE obtenha uma 

avaliação positiva da equipe de trabalho sob seu comando.  

  Nas palavras de Draibe (2001), o apoio de quem detém poder decisório, no caso 

específico, a Reitora, constitui uma articulação de atores estratégicos que apoiam e dão 

sustentação à implementação do programa, influenciando positivamente todos as demais 

unidades administrativas nessa direção. 

 

4.2.4.4 Na Visão dos Bolsistas e Monitor 

 

 Perguntamos também aos bolsistas e monitor como avaliam a coordenação do 

Programa Incluir. 

  Avaliar ou ser avaliado não é uma tarefa agradável para muitos, notadamente quando 

se trata de avaliar o trabalho do seu “chefe” imediato. Essa atitude tende a gerar receios, como 

o expresso por um bolsista, que, após um silêncio cauteloso, disse: é uma responsa muito 

grande. Em seguida, encoraja-se e avalia positivamente. Atesta que o coordenador é uma 

pessoa que batalha demais por essa causa. Muitas coisas ele conseguiu porque ele vai mesmo 

atrás, ele vê a necessidade, ele procura e, junto com a equipe da CAENE, que é uma equipe 

maravilhosa assim, uma sincronia (PARDAL, entrevista realizada em 07/10/2015)  

  Para ela, essa sincronia entre os setores na efetivação da educação numa perspectiva 

inclusiva reflete num trabalho em teia que envolve a Escola de Música, CAENE, laboratório, 

SEDIS, infraestrutura, biblioteca, a Universidade, é tudo um trabalho em conjunto que a 

equipe proporciona, assim, a confiança depositada de um para o outro [...] o trabalho deles é 

um trabalho incrível, maravilhoso (ibid). 

  O segundo bolsista, ao se referir ao trabalho de adaptação de materiais didáticos 

realizado no LA, reconhece que o mesmo condiz com a proposta de educação numa 

perspectiva inclusiva. Para tanto, toma como parâmetro avaliativo um encontro realizado com 

os coordenadores de núcleos de acessibilidade em dezembro de 2014 e as visitas ao LA, onde 

os visitantes expressam perplexidade ante a quantidade de equipamentos e o trabalho 

efetivado pela equipe do LA. Ele diz: a UFRN tá muito à frente em relação à acessibilidade, 

tá muito à frente na questão de infraestrutura, de programas pra bolsistas e tudo mais, de 

adaptação de materiais, tudo (PINTASSILGO, entrevista realizada em 07/10/2015). 

  Contudo, ele também reconhece a necessidade de ampliação da equipe de recursos 

humanos, especificamente de bolsistas e bibliotecários, bem como a aquisição de mais 
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equipamentos e a melhoria na infraestrutura, tudo em proporção com o aumento quantitativo 

da demanda que, em sua opinião, tende a crescer com a adesão da UFRN ao SiSU.  

 

4.3 AVALIAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE FACILITAM E DOS ELEMENTOS QUE 

DIFICULTAM A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR NA UFRN E 

OUTROS ASPECTOS IMPORTANTES 

 

 É consensual entre os autores que estudam a avaliação de processo apontar como 

centralidade nessa tipologia de avaliação a identificação de fatores que contribuem e aqueles 

que são incompatíveis no processo de implementação de programas sociais e, com base 

nesses, oferecer elementos para efetivação de correções, inserções ou retrações de ações, 

produção de novos conhecimentos, bem como subsidiar decisões e ações futuras. 

Nesse trabalho, nesse subitem, reunimos algumas perguntas que, entendemos, se 

complementam, para que no final e ao cabo possam fornecer os elementos facilitadores e 

aqueles que obstacularizam a implementação do Programa Incluir na UFRN. Isso não quer 

dizer que no decorrer da tese eles não fossem sendo evidenciados.  

 

4.3.1 ELEMENTOS QUE FACILITAM A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA 

INCLUIR NA UFRN 

 

 Nessa subparte avaliaremos mais diretamente os elementos que facilitam o Programa 

Incluir na IFES demarcada, seguindo a lógica de estruturação que permeia nossa tese, isto é, 

apresentando a visão dos distintos sujeitos em subitens, acompanhada da análise, 

interpretação e avaliação dos dados, cuja intenção é proporcionar ao leitor um texto 

inteligível. Para tanto, recorremos a duas questões que consideramos respondem as 

indagações. 

 

4.3.1.1 Na Visão dos Acadêmicos com Deficiência  

 

             Perguntamos aos discentes se os recursos e serviços existentes e disponibilizados 

são satisfatórios.   

             Para seis discentes, os materiais adaptados em formato acessível e os recursos de 

tecnologia assistiva são satisfatórios. Desses, dois estudantes acrescentaram a sensibilidade do 

professor com a causa da deficiência, e um não explicou, apenas disse ser satisfatório. Três 
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não responderam, e outros três disseram em parte. Entre esses três últimos, dois apontaram 

como explicação, dificuldades relacionadas à adesão do professor com a inclusão educacional, 

e o outro os limites do uso da cadeira de rodas e da insuficiência do valor da bolsa 

acessibilidade. Dois não estão satisfeitos com o tempo de devolução do material adaptado 

pelo LA, e um desses acrescentou o atendimento esporádico e de baixa qualidade do monitor, 

o áudio produzido e disponibilizado pelo LA, dada a velocidade intensa do mesmo, bem como 

a interrupção dos atendimentos psicológico e pedagógico. 

           Na sequência inquirimos quais são os principais fatores que facilitam o processo de 

implementação do Programa Incluir na UFRN. 

 Os fatores citados foram diversificados, mas destacou-se o interesse do professor com 

a inclusão. Na sequência, a ênfase incidiu sobre os materiais didáticos adaptados em formato 

acessível. A bolsa acessibilidade foi mencionada como estratégia no atendimento de 

necessidades materiais – se não fosse o CAENE eu não teria como me transportar – e os 

servidores, em geral, estarem preparados para lidar com educação especial foi citado duas 

vezes. Os demais fatores foram mencionados apenas uma vez: o grupo de socialização de 

experiências de acadêmicas com deficiência (desativado atualmente), a legislação como fator 

determinante da inclusão educacional e a plataforma SIGAA.  Dois estudantes não 

responderam. 

  A plataforma SIGAA inscreve-se como um mecanismo de inclusão. Assim, configura-

se como um resultado imprevisto e positivo.  

 Julgamos oportuno reafirmar que esses fatores se interrelacionam. Associada aos 

fatores institucionais, os discentes acrescentaram a vontade de se inserir, de querer estar no 

programa. Esse imbricamento de fatores facilita a implementação do Programa Incluir no 

contexto estudado. 

 Em meio aos fatores facilitadores mencionados emergiram críticas, dentre as quais 

citamos: falta fomentar a inserção de acadêmicos com deficiência em projetos de pesquisas e 

extensão, melhorar a divulgação do Programa Incluir, criar canais para ouvir os discentes, 

para de fato favorecer a participação desses nos espaços de tomada de decisão e  estabelecer 

parcerias com outros órgãos da sociedade. 

 

Universidade tem uma participação muito importante no âmbito da cidade, que ela 
tem [...] que dialogar com os gestores municipais, estaduais [...] A gente tem feito 
cada vez mais e melhor, plenárias, congressos, comissões, pra discutir 
acessibilidade, mas sempre teve restrita no espaço dentro da universidade [...] é 
preciso que se traga pra esses congressos, reuniões, esses debates, gestores, 
representações do governo [...] pra que a gente discuta um assunto que é comum a 
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todos. O Programa Incluir seria no caso, o intermediador de debates desses espaços, 
desses diferentes agentes (DIAMANTE, entrevista concedida em 09/03/2015).  

 
 
 Sumariando os fatores facilitadores do Programa Incluir na UFRN, do ponto de vista 

dos discentes, observamos, de certa forma, sua diluição no decorrer das respostas de outras 

perguntas do roteiro da pesquisa de campo. Nesse subprocesso, eles(as) reiteram suas 

narrativas, assim como corroboram suas críticas. Nesse sentido, destacamos a ambiguidade de 

seus posicionamentos em referência à posição dos docentes com a educação inclusiva e o 

atendimento de um monitor. Em discurso incomum, citam a legislação e a plataforma SIGAA.  

Não menos importante é a ênfase dada à contracorrente do aspecto anunciado expresso 

sobremaneira na ausência ou parca participação em programas acadêmicos, em várias 

instâncias institucionais e entre a UFRN e entes federados. No geral, esses dois aspectos 

(facilitadores e críticas) sinalizam a combinação de fatores positivos e fragilidades da 

implementação do Programa Incluir na IFES estudada. 

 

4.3.1.2 Na Visão dos Docentes 

 

A mesma pergunta feita aos discentes replicamos aos professores, solicitando que eles 

mencionassem quais os recursos e serviços satisfatórios do Programa Incluir/CAENE. 

Dos três professores que emitiram sua opinião, desponta como resposta a indagação, os 

materiais didáticos adaptados em formato acessível. Segundo eles, suas opiniões foram 

baseadas em feedback de alunos.  

  Concordamos que os recursos didáticos acessíveis adquirem conotação de fatores 

facilitadores no processo de implementação do Programa Incluir. Contudo, realçamos que o 

alcance do objetivo desse programa, ou seja, a efetivação da educação inclusiva não se 

restringe apenas aos mesmos, eles são parte das múltiplas dimensões e intervenções inerentes 

a esse processo. 

  De igual modo, perguntamos quais são os principais fatores que facilitam a 

implementação do Programa Incluir na UFRN. 

 A maioria dos professores mencionou os seguintes fatores facilitadores: a equipe 

técnica da CAENE composta por pessoas interessadas em desenvolver um trabalho de atenção 

a esse grupo de aluno, a reitora e os pró-reitores apoiam muito a inclusão educacional, a 

instituição da inclusão educacional como uma política da universidade, a postura do 
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acolhimento, a adesão de muitos dos que fazem a UFRN, a efetivação de direito à educação e 

os recursos disponibilizados pra esses alunos. Dois professores não responderam. 

 Referendando-nos em Draibe (2001), podemos deduzir que todos os aspectos 

explicitados pelos professores são relevantes para que o Programa Incluir possa ser 

implementado na direção de obter resultados que confluam para atender satisfatoriamente a 

problemática que o suscitou.  

Entretanto, o êxito de um programa conjuga outros fatores para além da adesão dos 

gestores e da competência da equipe técnica mais diretamente envolvida com a 

implementação do programa. Ressaltamos a adesão daqueles que estão na ponta final do 

processo, que, em se tratando da implementação do Programa Incluir na UFRN, diz respeito 

sobretudo aos professores.  

Do exposto, a pesquisa valida a dedicação e compromisso da equipe técnica da 

CAENE, mas com algumas ressalvas sinalizadas no decorrer da tese – a título de ilustração: a 

forma de comunicação da presença de estudante com deficiência, a forma de encaminhamento 

do parecer técnico pela CAENE aos coordenadores de curso, o reduzido diálogo com os 

professores, a prevalência de atenção com a deficiência visual em relação a outras 

deficiências, a insuficiência de divulgação e de capacitações, dentre outras.  

O apoio da reitora e pró-reitores também foi legitimado por todos os pesquisados. Esse 

materializa-se, em parte, por meio das legislações as quais, por sua vez, são traduzidas na 

criação de políticas, normas, regulamentos voltados para a efetivação de direitos específicos 

dessa população estudantil, configurando-se como uma fagulha a contagiar boa parte da 

população acadêmica na defesa da inclusão educacional. Contudo, no percurso, constatamos 

também resistências, expressas em posição contrária.  

Os fatores assinalados possibilitam avaliar como viabilizadores da implementação do 

Programa Incluir na UFRN, apesar de que algumas melhorias devem ser realizadas, distorções 

corrigidas, equalização dos serviços, em prol do atendimento aos acadêmicos com deficiência, 

sobretudo aqueles que têm deficiência auditiva e intelectual. 

 

4.3.1.3 Na Visão da Equipe Técnica da CAENE 

 

  Configurando-se como autoavaliação, perguntamos à equipe de implementadores 

diretos do Programa Incluir quais são os recursos e serviços satisfatórios e disponibilizados 

por meio do Programa Incluir. 
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  Essa indagação trouxe à tona a indistinção das ações do Programa Incluir e das ações 

da CAENE, por duas técnicas. Uma argumentou que não conhecia especificamente esse 

Programa, a outra porque não tinha como assegurar se todos os serviços efetivados pela 

CAENE são oriundos do Programa Incluir. Entretanto, elas e outro técnico mencionaram 

ouvir falar que esse Programa financia a compra de recursos e equipamentos.  

 Em resposta à pergunta, na opinião de Tucano, esses recursos e serviços atendem nossas 

necessidades. Para Rouxinol, os recursos financeiros alocados pelo Programa Incluir 

impulsionaram a institucionalização da política de inclusão educacional na UFRN, seja 

mediante a transferência de recursos financeiros, seja pela incorporação de suas diretrizes pela 

instituição, expressas no regulamento de graduação e no plano de desenvolvimento 

institucional. Tais documentos orientam e respaldam as ações da equipe técnica da CAENE.  

  Apesar da indistinção dos serviços implementados, isto é, se estão vinculados à 

CAENE ou ao Programa Incluir, as duas técnicas identificaram os seguintes serviços como 

satisfatórios: criação do repositório de informação acessível (RIA), do Curso Letras LIBRAS, 

do laboratório de acessibilidade (LA) e da bolsa acessibilidade, acompanhamento didático-

pedagógico desenvolvido por pedagogas e o trabalho da assistente social e das psicólogas. 

  Mesmo avaliando serviços e recursos como satisfatórios, uma entrevistada teceu crítica 

ao nível de escolaridade predominante dos intérpretes de LIBRAS que estão trabalhando 

atualmente na UFRN, seja na CAENE, no CCHLA, no Centro de Educação. Sua crítica 

respalda-se em duas vertentes. Uma diz respeito à reivindicação dos próprios alunos. Eles 

dizem: eu não queria um técnico de nível D30 dentro da sala de aula passando o conteúdo da 

aula pra mim [...]. A outra reflete a orientação do movimento nacional de que instituição de 

ensino superior tem que haver técnico de nível E31 (BAVETE, entrevista realizada em 

17/08/2015). 

 Acrescentamos aos argumentos apresentados pela técnica imediatamente mencionada, o 

que preconiza o Estatuto da Pessoa com Deficiência ou Lei Nº 13.146, Artigo 28, parágrafo 

2º, inciso II em relação a formação e a disponibilização de tradutor e intérprete de LIBRAS 

em cursos superiores de graduação e pós-graduação, devem possuir nível superior, com 

habilitação, prioritariamente, em Tradução e Interpretação em Libras (BRASIL, Lei Nº 

13.146, 2015). 

 Diante do exposto, constamos  violação do direito à educação relativo a 

disponibilização de tradutor intérprete de LIBRAS com formação compatível ao nível 

                                                 
30 A entrevistada refere-se a nível D como equivalente a ensino básico, nível médio. 
31 Idem. 
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educacional onde está inserido, ou seja, em sala de aula na UFRN. Tal incompatibilidade não 

se faz sem implicações para os discentes que necessitam desse serviço, requisitando, correção 

por parte de quem tem poder de decisão nessa instituição. 

  Das respostas que a pergunta suscitou, ressaltamos a predominância do dito parcial 

conhecimento do Programa Incluir pela equipe técnica. Esse discurso leva a algumas 

interpretações. Uma é que, apesar de alguns relatarem que não sabem dizer com exatidão 

quais são as ações do Programa Incluir, no decorrer de sua fala o reconhece como financiador 

e impulsionador da implantação política de inclusão educacional, inclusive tal política 

incorpora as diretrizes do mencionado programa, em âmbito institucional. 

 Os relatos também dão margem para se presumir a centralização de informações de 

quem gerencia o Programa Incluir na UFRN, uma vez que a equipe técnica diz não conhecer 

ou ter certeza de que trata especificamente o Programa que implementam.  Também se pode 

interpretar a falta de clareza do citado Programa como receio em afirmar categoricamente o 

que diferencia uma ação de outra e, com isso, obliterar o trabalho da CAENE, haja vista a 

invisibilidade do referido programa na instituição, conforme foi se verificando e expondo ao 

longo desse trabalho.  Essas questões compõem um quadro de dificuldades que repercutem 

negativamente na implementação do Programa Incluir. 

 Seguindo essa lógica, a maioria dos técnicos não expôs se os serviços e os recursos 

relativos ao Programa Incluir são satisfatórios, ao ponto de uma técnica direcionar sua 

resposta para as ações da CAENE, eu vou falar dos serviços da CAENE, não é melhor? 

(SABIÁ, entrevista realizada em 17/08/2015). 

 Considerando que alguns técnicos disseram conhecer parcialmente o Programa Incluir, 

isso permite questionar: como o implementam? Isso não constituiria uma razão para que esse 

programa estivesse fadado ao insucesso? O que parece não ser essa a direção sinalizada pelos 

serviços e recursos efetivados sob a coordenação da CAENE. Logo, deduz-se que há uma 

indistinção acentuada nas ações que caracterizam os diversos programas implementados nessa 

comissão.  

 A resposta evasiva pela maioria dos técnicos pode ter inúmeras conotações, cujos 

reflexos incidem na invisibilidade do Programa Incluir. Não obstante, entendemos que esse 

ofuscamento não é suficiente para silenciar a quebra de barreiras de comunicação e 

informação, barreiras arquitetônicas e outros recursos e serviços que esse programa tem 

proporcionado, contribuindo para o processo de aprendizagem dos acadêmicos com 

deficiência na UFRN, segundo alguns afirmaram. 
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 Assim, avaliamos que as ações implementadas pelo Programa Incluir possibilitam, ao 

lado de outras ações efetivadas pela CAENE, o percurso da formação profissional para os 

discentes com deficiência, minimizando tantos percalços, sobretudo para os que estão em 

situação de deficiente visual. Embora defendamos que as demais deficiências deveriam ter 

igual atenção por essa comissão. 

  As perguntas precedentes reuniram elementos que permitem avaliar o Programa 

Incluir no contexto da UFRN, contudo indagamos de forma mais direta e objetiva quais são 

os principais fatores que facilitam a implementação do Programa Incluir na UFRN. 

  A maioria dos técnicos apontou o comprometimento dos gestores (Reitora e presidente 

da CAENE) com a política de inclusão educacional, cujas atitudes contagiam toda a equipe da 

CAENE. Essa política foi incorporada pela UFRN impulsionando a criação e a implantação 

de políticas e normatizações da própria instituição. Legislações que, ao mesmo tempo, 

norteiam a educação inclusiva, respaldam as ações da CAENE, no sentido de que as 

proposições encaminhadas exprimem o direito dos estudantes nessa condição.  

  O fator financeiro foi mencionado como o segundo aspecto facilitador na 

implementação da política de inclusão educacional, pois permite o atendimento das demandas 

dos acadêmicos com necessidades educacionais especiais. Citaram ainda a realização de 

capacitações e a credibilidade alcançada pela equipe técnica na instituição, conforme se pode 

observar no relato a seguir: 

 

o crédito que se dá ao trabalho dentro da instituição. Qualquer processo que chegue 
falando sobre prorrogação de curso de um aluno que tem alguma necessidade, 
imediatamente a CAENE é contactada e a CAENE elabora o parecer sobre aquele 
processo, há um peso de credibilidade e de responsabilidade do serviço dentro da 
instituição (ROUXINOL, entrevista concedida em 09/03/2015). 
 

 
  Os relatos dos técnicos sobre essa pergunta estão alinhados com o do presidente da 

CAENE. Ele acrescentou outros fatores positivos, como o trabalho coletivo e em parceria 

entre as diversas unidades e Pró-Reitorias, o sistema integrado de gestão de atividades 

acadêmicas, a participação dos alunos no sentido de fazer valer seus direitos e a criação de 

setores na instituição para dar suporte às ações, a exemplo do Laboratório de Acessibilidade 

na Biblioteca Central Zila Mamede, o setor de Musicografia Braille na Escola de Música, o 

setor de acessibilidade da Secretaria de Educação à Distância (SEDIS).  

  Concordamos com os pesquisados no que tange aos fatores citados como facilitadores 

no processo de formação profissional, eles refletem tanto a posição daqueles de onde emanam 

o poder, as decisões, os recursos, quanto a adesão dos implementadores e dos usuários, 
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convergindo, dessa maneira para que na implementação do planejado sejam explicitados o 

que contribui para a sua concretização e sucesso. 

 

4.3.1.4 Na Visão dos Bolsistas e Monitor 

 

  No rol das perguntas comuns a todos os segmentos entrevistados, está a que pretende 

identificar quais são os principais fatores que facilitam o processo de formação 

profissional de acadêmicos com deficiência. 

  Para o monitor, os fatores que se sobressaem são a equipe técnica especializada para 

pronto atendimento das demandas apresentadas e o material didático adaptado em formato 

acessível. Da narrativa fica claro que a instituição disponibiliza recursos humanos 

especializados e recursos materiais e didáticos, os quais convergem para favorecer a 

aprendizagem dos discentes com deficiência. 

  Diferente foram os conteúdos das falas dos bolsistas. Esses traduzem perspectivas do 

que deveria ser dado mais atenção no processo de implementação do Programa Incluir e/ou 

ações da CAENE, nesse sentido. Os parágrafos seguintes enfocam seus pontos de vista em 

resposta à pergunta enunciada: 

 

as pessoas têm que acreditar mais na capacidade desses alunos [...] Eu acho que as 
pessoas tem que olhar mais assim, não como um coitadinho, [mas] são seres 
humanos igual a gente só que com uma limitação, mas que essa limitação eles 
podem passar com isso (PARDAL, entrevista concedida em 07/10/2015) . 
 

 

  O bolsista Pardal atribui a triagem como um serviço fundamental, equipara-a a porta 

de entrada para os demais serviços específicos e em correspondência com as deficiências 

existentes na instituição. Afirma a existência dessa atividade, mas pensa que ela deveria ser 

mais abrangente. 

  Também defende a interlocução e a sensibilização da CAENE com os professores e 

com os departamentos como fator que facilitaria muito esse processo. Em suas palavras:  

 

A CAENE deveria fazer essa interlocução com os professores, com os 
departamentos, [...] ir em sala de aula saber o que aquele aluno precisa pra assimilar 
o conteúdo, tá sentindo dificuldade aonde, precisa de que? Seria muito válido [...] 
Fazer reunião com todos os professores possível, ir no departamento explicar. [...] 
Porque se a CAENE ficar isolada, sem a interlocução da sala de aula, acho que fica 
meio difícil, não fica muito integrado assim essa assistência ao aluno 
(PINTASSILGO, entrevista concedida em 07/10/2015).   
 
 



302 
 

      Igualmente tributa ao aluno com deficiência a imperiosidade de conhecer seus direitos, 

pois assim ele pode pressionar sua efetivação [...] se ele vê que tá precisando de alguma 

coisa, alguma coisa não tá funcionando, [...] é direito dele correr atrás, ir na CAENE, falar 

no departamento, e pedir, e solicitar que aquilo é direito dele (idem). 

  Dos aspectos enfocados com conotação de perspectiva, observa-se que alguns são 

efetivados, mas em gradações variadas, podendo ser intensificados, sobretudo a interlocução 

da CAENE com professores e departamentos, conforme a pesquisa identificou. Por outro 

lado, as expectativas explicitadas refletem com nitidez o baixo nível de comunicação e 

informação interna entre bolsistas, monitor e o quadro de pessoal da CAENE.  

  Merece realce a discussão relacionada ao conhecimento dos direitos por parte de cada 

cidadão, notadamente na sociedade brasileira, onde esse desconhecimento é usual para 

muitos. Com efeito, torna-se, muitas vezes, letra morta. Ademais, nessas plagas, como 

magistralmente reflete Santos (1979), a cidadania ou é regulada ou invertida. Regulada 

porque tem acesso a direitos aqueles que têm carteira de trabalho assinada. Logo, os direitos 

são atinentes à regulação mediada pelo contrato de trabalho, a contribuição compulsória dele 

decorrente. Por cidadania invertida ele entende aqueles grupos sociais numa condição de 

extrema pobreza e vulnerabilidade social devidamente comprovada, alavancam o acesso à 

proteção social, por meio da efetivação de políticas sociais públicas, concretizadoras de 

direitos sociais.  

 Contudo, em geral, tanto numa como em outra situação, os direitos sociais, para serem 

efetivados, dependem do grau de organização política e de pressão da sociedade civil e, em 

particular dos potenciais beneficiários, isso necessariamente passa pelo conhecimento dos 

mesmos. Parece-me que esse trabalho deve ser melhor efetivado por parte da CAENE no que 

diz respeito aos acadêmicos com deficiência. 

 Para ilustrar os fatores avaliados nessa subparte, expô-los-emos sumariamente no 

quadro a seguir. 

 

QUADRO 15: Fatores que Facilitam o Processo de Implementação do Programa Incluir 
na UFRN 

 
ENTREVISTADOS FATORES QUE FACILITAM O PROCESSO DE 

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR NA UFRN 
 

DISCENTES 

materiais adaptados em formato acessível, recursos de tecnologia 
assistiva; sensibilidade e interesse do professor; bolsa acessibilidade,  
legislação sobre direitos da pessoa com deficiência; plataforma 
SIGAA; adesão dos discentes com deficiência ao programa e 
servidores capacitados para atender as demandas. 
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DOCENTES 

material didático em formato acessível; interesse da equipe técnica 
da CAENE; apoio  da Reitora e dos Pró-Reitores com a inclusão 
educacional; instituição desse serviço como uma política da 
universidade; a postura do acolhimento; a adesão de muitos dos que 
fazem a UFRN; educação inclusiva como direito e os recursos 
disponibilizados. 

 

 

 

 

TÉCNICOS CAENE 

os recursos financeiros alocados do Programa Incluir impulsionaram 
a institucionalização da política de inclusão educacional na UFRN e 
a incorporação de suas diretrizes pela instituição; criação do 
repositório de informação acessível e Curso Letras LIBRAS, 
laboratório de acessibilidade o do setor de musicografia e do setor de 
acessibilidade da SEDIS; implantação da bolsa acessibilidade; 
acompanhamento didático pedagógico desenvolvido por pedagogas e 
o trabalho da assistente social e das psicólogas; comprometimento 
dos gestores; realização de capacitações; credibilidade alcançada pela 
equipe técnica da CAENE na instituição; trabalho coletivo e em 
parceria entre as diversas unidades e Pró-Reitorias; sistema integrado 
de gestão de atividades acadêmicas; participação dos alunos no 
sentido de fazer valer seus direitos. 

MONITOR E 
BOLSISTAS 

equipe técnica da CAENE e o material didático adaptado em formato 
acessível. 

Fonte: construído com base nas narrativas dos entrevistados. 

 

 Sintetizamos as percepções dos entrevistados explicitadas no quadro acima em ordem 

decrescente: material didático adaptado em formato acessível (comum a todos os 

entrevistados), a criação de espaços equipados com tecnologia assistiva e empréstimo de 

equipamentos dessa natureza para acadêmicos com deficiência visual, alocação de recursos 

financeiros, criação de legislações que impulsionaram a institucionalização da política de 

inclusão educacional na UFRN como direito, equipe técnica especializada da CAENE, 

plataforma SIGAA, comprometimentos dos gestores (perpassou todos os entrevistados), 

sensibilidade de alguns professores com a causa da inclusão educacional, oferta de 

capacitações relativas à temática da educação especial e participação dos alunos que 

constituem o público-alvo da CAENE. 

 Todavia, à medida que elencaram os fatores que facilitam, alguns entrevistados 

fizeram críticas ao trabalho desenvolvido, assim como evidenciaram aspectos negativos os 

quais serão transportados para o item seguinte. 
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4.3.2 ELEMENTOS QUE DIFICULTAM A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA 

INCLUIR NA UFRN 

  

 Como dito antes, a avaliação de processo evoca, sobretudo, os elementos que facilitam 

bem como aqueles que se entrecruzam em direção oposta. Esse subitem versa exatamente 

sobre os elementos que dificultam a implementação do Programa Incluir na UFRN. O 

cotejamento desses elementos com os fatores facilitadores e demais aspectos, subprocessos 

avaliados possibilitaram a avaliação de processo desse programa nessa IFES.  

 

4.3.2.1 Na Visão dos Acadêmicos com Deficiência 

 

           Indagamos aos acadêmicos se havia, dos recursos e serviços existentes e 

disponibilizados, algum deficitário.  

            As respostas a essa indagação serão expostas em ordem decrescente. Assim, nove (09) 

acadêmicos apontaram vários déficits. Sobre os materiais didáticos, os discentes com 

deficiência auditiva mencionaram dificuldades em relação ao uso de filmes sem legenda; 

slides incompletos e oscilação no acesso aos mesmos; textos entendidos como extensos, uma 

vez que o discente não consegue acompanhar a leitura dos mesmos no tempo determinado 

pela professora.  

Os estudantes com deficiência visual, com exceção de um, evidenciaram que alguns 

textos não são disponibilizados em tempo hábil no SIGAA, desencadeando atraso na 

adaptação pelo LA. Além disso, outros discentes enfatizaram o valor insuficiente da bolsa 

acessibilidade; restrita mediação da CAENE com os professores; certa precariedade da 

acessibilidade das vias, das edificações e dos mobiliários, com destaque para as seguintes 

barreiras: rampas removíveis do Setor II, precisamente no bloco E; plataformas trancadas; 

parcial disponibilização da cadeira de rodas; existência de catraca no Restaurante 

Universitário; Centro Acadêmico inacessível para pessoas com deficiência física na condição 

de cadeirante. Foi observado também um déficit referente à pouca autonomia da CAENE e à 

falta de avaliação dessa comissão quanto aos serviços, potencialmente acessíveis, efetivados 

pela UFRN.  

Três alunos não responderam; um não encontra nenhum déficit nos recursos, serviços 

e apoios técnicos e um reconhece a importância das tecnologias assistivas, mas ao mesmo 

tempo enfatiza o descaso como a saúde mental.  
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Ilustraremos a seguir as narrativas mais expressivas sobre aspectos ainda não 

evidenciados no decurso desse trabalho, relacionados com os déficits.  

 

uma coisa que me incomodou muito era a questão da mediação com os professores 
que, eu chegava [...] pra cada um e dizia: olhe eu sou “E”, tal, não sei o que. A 
CAENE convocava a cada semestre pra reunião, mas eles não vão, e aí não tem 
mais uma mediação fora isso. É um parecer que é enviado para eles por e-mail, 
quando eles leem. Quantas vezes eu pergunto e eles dizem que não leem, isso 
precisa melhorar, né. Precisa ter uma mediação com eles, bater ali, cara crachá 
[...] tem aluno, que eu tenho certeza, que não gosta de dizer isso, não se sente a 
vontade pra dizer isso, pra falar, isso precisa ser melhorado e muito. Eles 
[professores] precisam entender como é um trabalho e precisam respeitar e ajudar, 
porque se eles não fizerem isso, não vai adiantar (ESMERALDA, entrevista 
concedida em 26/03/2015, grifo nosso). 
 

  Da citação anterior se extrai que as formas de mediação da CAENE com os 

professores se mostram insuficientes, por conseguinte não têm surtido resultados satisfatórios, 

desencadeando inúmeras desvantagens para o público-alvo do Programa Incluir, sobretudo 

para aqueles que têm vergonha de expor suas dificuldades educacionais vinculadas à 

deficiência. Tal déficit remete à necessidade de se buscar novas e criativas formas de 

impulsionar e ampliar o diálogo tão recorrentemente reivindicado pelos entrevistados com 

todos os atores envolvidos no processo de implementação do referido programa. Remete 

também a todos os envolvidos no processo de implementação se colocarem numa posição que 

possibilite rever, revisar, refletir sobre o que emperra, sobre o que tem distanciado a 

implementação do desenho do programa, além da constatação sobre o nível de mediação 

expresso no início desse parágrafo. 

Nessa direção agregamos também as rampas removíveis e as plataformas trancadas 

como um serviço a ser repensado, superado, pois se configuram como risco em potencial para 

a integridade física dos seus usuários, além da segregação a que estão fadados os cadeirantes 

se considerarmos os obstáculos ainda existentes no conjunto arquitetônico, conforme reafirma 

o aluno abaixo identificado:  

 

as rampas removíveis, por exemplo, eu acho que é um caos, por exemplo, mesmo 
com a cadeira motorizada tem rampa ali que se você não se ligar, você cai, porque a 
cadeira parece que vai decolar, você parece que tá num avião, que vai voar, ne. 
Essas rampas removíveis é uma piada [...] dependendo muito do cadeirante se ele 
não tiver muita força de vontade ele acaba segregado aqui dentro, entendeu? É 
muito ruim o acesso [...] às vezes tem uma árvore no meio da calçada. Eu não sei 
[...] quem teve essa ideia de colocar uma árvore no meio da calçada, você não é um 
espírito pra atravessar a árvore (TOPÁZIO, entrevista concedida em 10/04/2015, 
grifo nosso). 
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Não menos importante foi a identificação da parcial autonomia e monitoramento dos 

serviços da/pela CAENE.  

 

A gente [CAENE] ainda recai sobre algumas imposições que vem de cima, da 
Universidade. Por exemplo, hoje a UFRN demonstra toda uma preocupação com 
esse público que está cada vez mais adentrando na Universidade, mas a gente ainda 
recai em certos erros, por exemplo: nós tivemos há acerca de dois anos e tivemos até 
agora a colocação de quadros, lousas de vidro dentro da Universidade e, esses 
quadros refletem luz, que impossibilitam que uma pessoa que tenha baixa visão 
possa enxergar o quadro. Aí uma discrepância muito grande, como é que a gente 
prima pela acessibilidade, prima pela permanência dessa pessoa com NEE dentro da 
Universidade e se permite na Universidade a instalação de quadros sem critérios 
técnicos que avalie isso, é complicado. Isso é um ponto extremamente negativo 
(DIAMANTE, entrevista concedida em 09/03/2015, grifo nosso).  
 
 

 A autonomia deveria ser a condição sine qua non de quaisquer ações/relações 

humanas e institucionais. Fazendo um recorte com a temática em estudo, a autonomia deveria 

perpassar todos os momentos das políticas públicas, da planificação a avaliação. O 

monitoramento das intervenções contribui, sobremaneira, com o momento da implementação 

gerando subsídios para a retroalimentação e avaliação das políticas públicas.  

O grau de autonomia revela como as relações sociais e institucionais são estabelecidas, 

quais relações predominam, se elas refletem centralização das decisões e ações, se denotam 

poder, subalternidade, obediência, alienação, ou são estabelecidas primando pela liberdade no 

pensar/agir, no acertar/errar, na cooperação, na corresponsabilização nas decisões/ações, na 

(re)distribuição de papéis.  

Situamos a primeira alternativa como pseudo autonomia32, ou autonomia falseada, que 

consiste em centralizar as decisões, em realizar as ações sem prévia consulta pública e 

posterior avaliação dos serviços pelos demandatários, também desconsidera que o universo 

onde a ação se desenvolve é constituído pela diversidade humana, e essa requer respeito, 

exige que posturas com esse viés sejam rechaçadas.   

Como as demais dimensões, a gestão e tudo que a caracteriza, incluindo o grau de 

autonomia, deve ser complementada com pesquisas avaliativas. Isto porque dependendo da 

direção que a autonomia se manifesta, interfere, ao lado de outros fatores, positiva ou 

negativamente na implementação, consequentemente reverbera nos resultados da política/ 

programa. Das avaliações poderão emergir a identificação, ou confirmação dos aspectos que 

estão sendo satisfatórios, bem como as distorções que podem ser corrigidas durante o 

                                                 
32 Estamos chamando pseudo autonomia aquela que se dá em doses homeopáticas, é falseada, se materializa nos 
limites permitidos por quem tem posição de comando na instituição. 
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processo, e, assim, redirecionar as ações para o desenho original, ou para novos desenhos, 

contanto que a intervenção obtenha os resultados esperados, conforme assinala Draibe (2001).  

O outro aspecto enfatizado pela literatura especializada (WEISS, 1978; AGUILAR E 

ANDER-EGG, 1994; DRAIBE, 2001; SILVA 2001, entre outros) diz respeito à 

aplicabilidade da pesquisa avaliativa. Essa está diretamente relacionada com os interesses de 

quem a encomendou. Nós acrescentamos que, em se tratando de pesquisa avaliativa 

decorrente de interesse acadêmico, a aplicação de seus resultados é diretamente proporcional 

à aceitação da mesma pela instituição onde a pesquisa se desenvolveu e/ou pelo gestor do 

programa avaliado.  

Complementando a pergunta anterior, buscamos identificar os principais fatores que 

dificultam o processo de implementação do Programa Incluir na UFRN. 

Os acadêmicos discorreram um leque de fatores sob a liderança das barreiras 

atitudinais, sobretudo de professores e, em menor grau, de coordenadores de curso. Em 

segundo lugar foram mencionadas as barreiras de acessibilidade arquitetônica, a precária 

sinalização do campus, contendo informações vagas ou erradas; a plataforma SIGGA deveria 

ser mais didática e visual, mediante a introdução de símbolos; maior flexibilidade com o valor 

da bolsa acessibilidade; falta de promoção de parceria com o poder executivo municipal e 

estadual;  atenção insuficiente com as dificuldades psicológicas e emocionais dos discentes 

que as apresentam.  

Acerca das barreiras atitudinais, elas se manifestam por meio da falta ou insuficiente 

diálogo entre professores e alunos, entre professores e CAENE. A CAENE não deveria ficar 

muito nessa frieza de e-mail. Falta humanidade; os professores, via de regra, não participam 

de reuniões, discussões, rodas de conversa, capacitação sobre educação inclusiva, 

consequentemente não se apropriam dessa temática; na comunidade acadêmica prevalece o 

desconhecimento da cultura dos surdos; constata-se a vivência de preconceito, de desrespeito 

à alteridade. Emblemática é a compreensão de uma aluna sobre o desrespeito com a 

singularidade das necessidades específicas relativas à deficiência, conforme verificamos em 

suas palavras: 

 

tentar encaixar a gente num padrão e tentar encaixar a gente nos modelos, e encaixar 
a gente na burocracia do sistema, que muitas vezes você não se encaixa, porque a 
sua necessidade é algo individual. Você tá no grupo geral, deficiente, mas você tem 
especificidades, você tem necessidades que são suas. Então se não houver esse 
olhar da instituição de ensino pra suas especificidades, pras necessidades, 
realmente, que são suas, olhar você como indivíduo e não como número de 
matrícula, dificulta muito, eu acho que o principal é isso [...] você vai trazer ele 
pra dentro, tentando encaixar ele naquele padrão dos que já estão ali dentro? 
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Aí fica muito difícil, se torna praticamente impossível incluir sem mudar 
(BRILHANTE, entrevista concedida em 09/04/2015, grifo nosso). 
 
 

Essa discente tem uma visão crítica acerca do processo de inclusão, localiza onde 

estão os fatores que geram a exclusão, assim como reconhece atitudes que tentam falsear a 

inclusão. Essas se expressam em arranjos que sequer tocam nas franjas da questão. Tem 

clareza e convicção que as mudanças que devem ocorrer não são em relação às suas 

limitações, mas aos limites impostos pelas barreiras socialmente criadas. Portanto, como 

direito do cidadão e dever do Estado, é de responsabilidade desse e das instituições afins 

providenciarem o atendimento das necessidades educacionais em respeito à particularidade 

das demandas apresentadas por cada indivíduo, realizar as mudanças que a inclusão reclama, 

solicita.  

 

4.3.2.2 Na Visão dos Docentes 

 

A produção acadêmica evidencia que a materialização do fazer pedagógico na 

dimensão inclusiva requer do professor adequações, flexibilizações metodológicas e 

avaliativas, entre outras iniciativas. Pensando sobre esse aspecto perguntamos ao professor se 

ele (a) encontra alguma dificuldade em lecionar acadêmicos com deficiência. Em caso 

afirmativo, pedimos que identificasse o(s) tipo(s) de deficiência e as dificuldades 

correspondentes.  

A maioria dos professores afirmou não ter dificuldades para lecionar para acadêmicos 

com deficiência, apenas dois responderam inversamente. Todavia, entre esses dois, uma tem 

dificuldade em lecionar alunos com surdez, exatamente por causa de a comunicação ser em 

LIBRAS e ela não ter proficiência nessa língua. Para a Professora Camélia (entrevista 

concedida em 02/06/2015), a dificuldade é a mesma que perpassa todo processo de adaptação 

até perceber melhor a necessidade do outro, de ter uma escuta sensível, mais atenta, que se 

expressa na ânsia de buscar meios para que ele [aluno] possa ter acesso ao conhecimento de 

uma forma plena, assim como os outros. 

Entre aqueles que disseram não ter dificuldades, duas afirmaram não usar técnica 

específica. Uma se vale da observação do rendimento, da interação entre discentes e não 

sendo satisfatórios os chama pra conversa. Fica patente da fala dessa professora que na 

composição das turmas que leciona jamais teve alunos com deficiência que exija adaptação de 

recursos didáticos. Sua fala revela atitude com alunos sem essa condição. 
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A resposta negativa à indagação por parte de outra professora não se sustenta no 

decorrer de sua narrativa, uma vez que ela evidencia não apenas dificuldade em lecionar 

acadêmico com deficiência, mas também identifica restrita orientação por parte de quem 

implementa a política para esse grupo social na educação superior, na UFRN. Sobre o 

assunto, ela diz:  

 
nós não temos também esse suporte acadêmico, são coisas de uma especificidade 
muito grande. Como lidar com esse aluno que não escuta e em determinados 
momentos nós não temos LIBRAS [...] nem fui orientada por quem quer que seja 
sobre isso [...] você não tem o que fazer. Então, assim, a gente não tem essa 
relação com a CAENE, a gente conhece porque, como eu falei pra você, eu 
descobri no sistema que eu tenho o cadastro desses alunos com necessidades, ou 
com deficiências, mas a gente não sabe que tipo de apoio a gente poderia tá 
solicitando, ou tá encaminhando (CRISÂNTEMO,   entrevista concedida em 
27/05/2015, grifo nosso). 
 
 

A citação acima não deixa dúvidas do distanciamento da professora com a CAENE e 

vice-versa e do seu desconhecimento sobre como lecionar e tratar os discentes com 

deficiência. Seus argumentos talvez se esvanecessem se ela se aproximasse um pouco da 

literatura sobre a temática, se participasse de capacitações sobre necessidades educacionais 

específicas, se conhecesse as ações implementadas pela CAENE, assim como o potencial 

latente desse segmento social que poderá se desenvolver caso sejam ofertadas as condições 

correspondentes às suas necessidades educacionais. Nesse sentido, merece realce a visão 

fatalista da professora de pensar que não tem nada a fazer.  

Não obstante, e contraditoriamente, ela propõe para enfrentamento dessa realidade a 

interlocução entre quem efetiva o cadastro das pessoas com deficiência e a coordenação, ou 

com a própria chefia do departamento pra discutir quais são as situações que esse aluno vai 

passar e, como isso poderia ser feito (Idem). 

Constatamos, ainda com base no relato de uma professora que dá aulas para surdos, 

uma dificuldade inversa, manifesta em lecionar para alunos ouvintes, por esses não saberem 

LIBRAS e as aulas serem nessa língua. 

Dos relatos anteriores podemos constatar que predominam dois tipos de dificuldades. 

Uma relacionada à questão da comunicação em LIBRAS, e a outra diz respeito às formas de 

comunicação insatisfatórias entre a CAENE e coordenação de cursos e entre a CAENE e 

alguns professores. Por conseguinte, há um desconhecimento, ou um conhecimento parcial 

das ações desenvolvidas por essa comissão, potencializando a subutilização dessa política de 

inclusão na UFRN. 
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  Não é raro se constatar por meio de pesquisas avaliativas que no momento de 

implementação de programas sociais, por uma gama de razões, algumas dimensões fogem do 

controle de quem coordena e de quem implementa o programa, distanciando-se do desenho 

original. Com esse propósito, perguntamos se existe alguma deficiência e/ou necessidade 

educacional específica não atendida pela CAENE/Programa Incluir.  

  Relembramos a distinção do público-alvo do Programa Incluir e da CAENE, pois isso 

tem implicações na pesquisa avaliativa. Dito isso, três professores, talvez por desconhecer a 

ambos, coerentemente disseram não saber responder. Para dois professores, todas as 

necessidades educacionais estão sendo atendidas, apesar de um relacionar a essa indagação a 

quebra de barreiras de acessibilidade arquitetônica. O professor que assinalou sua resposta 

afirmativamente a relacionou com a opção da CAENE/UFRN em definir como usuários dessa 

política, acadêmicos com necessidades educacionais especiais. Escolha de vasta amplitude e, 

como tal, comporta atendimento relativo também às questões de saúde, sobretudo situações 

que impõem ao aluno afastamento superior à licença de noventa dias, regulamentada 

institucionalmente. Do seu ponto de vista questões dessa natureza se constituem em uma 

preocupação para a CAENE, pois, em geral, não estão sendo atendidas. Numa frase, esses 

discentes estão sendo excluídos de atendimentos específicos. 

Merece realce a crítica de uma professora que, mesmo não indicando diretamente 

demanda reprimida de discentes com deficiência, tem uma interpretação ambígua acerca da 

mediação entre CAENE e professores quanto ao atendimento parcial de necessidades 

educacionais específicas, seja por distorção da mensagem recebida, seja por informações 

insuficientes contidas no parecer emitido pela CAENE, que, agregadas ao desconhecimento 

de educação inclusiva, resultam em equívocos e discriminação com esses alunos.  

 

um relatório sugerindo alguns procedimentos que a gente deve adotar, eu acho 
que é insuficiente, não é o tipo de leitura que a gente precisa pra aquela situação. Se 
nós tivéssemos professores que já tivessem domínio, já conhecessem, já 
trabalhassem com essas limitações, beleza, era uma orientação que ele podia utilizar, 
mas ele não sabe. Então o que é que acontece: o que seria muito bom acaba 
gerando um preconceito, uma exclusão, por que? Porque você recebe uma ficha 
da CAENE dizendo, o aluno possui determinada deficiência, então que a CAENE 
sugere: que as provas de 2 horas seja acrescentada mais duas, que o professor faça 
atividade pra complementar a nota. Então, o que é que acontece? Por que esse 
aluno tem que ser tratado diferente dos outros? Essa compreensão e esse 
trabalho que é um trabalho pedagógico, não é um trabalho normativo [...] Esse 
aluno deve ser inserido como todos os outros e não diferente dos outros. Ele precisa 
ter um olhar diferente, porque ele tem uma necessidade diferente, mas ele tem 
que aprender, conforme os outros [...] é essa visão que acaba que um 
documento não sendo capaz de trazer [...] enfim; são problemas que a gente não 
sabe como lidar dentro da instituição (CRISÂNTEMO, entrevista concedida em 
27/05/2015, grifos nossos). 
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 O relato imediatamente exposto conjuga diferentes tipos de barreiras presentes no 

percurso acadêmico de acadêmicos com deficiência, no contexto da UFRN. Nele, realçamos 

as barreiras atitudinais e as burocráticas. As segundas expressas no formalismo de um parecer 

que não traduz na totalidade a realidade da necessidade educacional desse discente e não 

consegue sensibilizar os professores para tratá-lo de maneira diferente sem, contudo, 

discriminá-lo.  

 São constatações como essas, decorrentes da pesquisa avaliativa, que revelam como os 

diferentes sujeitos envolvidos no processo de implementação de um programa social, tendem 

a não desenvolverem as orientações e as ações igualmente, sobretudo se, nesse processo, parte 

dos atores identificam, pensam as estratégias de ação e as recomendam para serem 

operacionalizadas por outrem que não está envolvido diretamente com o programa. Dizendo 

de outra forma, os pedagogos e assistentes sociais da CAENE identificam as demandas 

educacionais dos discentes com deficiência, formulam o parecer técnico com as orientações 

correlatas as necessidades educacionais e o encaminha para a coordenação de cursos e/ou 

professores para ser efetivado, mas sem discussão prévia e mais detalhada do mesmo com 

esses atores.  

Por outro lado, em geral, os professores nem sempre têm acúmulo teórico sobre 

educação numa perspectiva inclusiva, o que tende a engendrar rupturas com as 

recomendações propostas, sobretudo se sistematizadas e emitidas preponderantemente por 

meio de documentos, no caso, o parecer técnico, gerando incompreensões que tendem a 

aumentar as dificuldades na implementação do programa. Essas dificuldades indicam a 

necessidade de reflexão da prática profissional e mudança no modo com está sendo 

implementado o programa, no que tange à comunicação interprofissionais, intersetorial.  

Ainda com o mesmo propósito anterior perguntamos quais são os recursos e serviços 

deficitários do Programa Incluir/CAENE. A maioria se reservou o direito de não 

responder. A frase emitida por uma professora é emblemática, nessa direção, diz ela: é uma 

questão que eu não me sinto confortável pra responder (GIRASSOL, entrevista concedida em 

16/04/2015). Apenas dois docentes expuseram sua opinião de forma generalizada, destacando 

recursos humanos e materiais e a acessibilidade da infraestrutura. 

  A avaliação enquanto julgamento do mérito das ações desenvolvidas traz embutida 

reações variadas por quem está avaliando, ou sendo avaliado, sobretudo quando o avaliador é 

externo à instituição onde o programa está sendo implementado. Não raro, os atores 

envolvidos no programa tendem a omitir certas informações, ou repassá-las parcialmente, ou 

ainda de forma não verdadeira. Quando as informações se relacionam diretamente a quem 
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gerencia o programa, a avaliação pode ser entendida como ameaça a continuidade do mesmo, 

ou a possibilidade de fragilização de vínculos institucionais entre os atores direta ou 

indiretamente envolvidos com o programa. Nessas circunstâncias, retêm as informações e 

respaldam suas recusas sob o argumento da ética, conforme verificamos com a posição 

adotada por alguns professores.  

  Weiss (1978), quando reflete sobre como se situa a avaliação na estrutura 

organizacional, destaca os problemas que a acompanham. Textualmente vejamos como ela 

expõe seu pensamento:  

 

Una evaluación iniciada por los administradores del programa, y responsable ante 
ellos, está sujeta a todo género de pressiones para impedir que presente 
descubrimientos que pongan em tela de duda la eficácia de todo el programa. Si lo 
hace, probabelmente los gerentes detendrán el informe al nível del programa y jamás 
será presentado a la consideración de los consejos superiores. Por outra parte, 
cuando las personas encargadas de la formulación general de la política, a nível 
cumbre, son las que inician y supervisan la evaluación, las perguntas que formulan 
cobran categoria de primordiales y a las preguntas acerca de las operaciones se les 
asignarán  las partidas más pobres del presupuesto. Así también, a los evaluadores 
no les está permitido um contacto fácil e informal con los administradores y los 
ejecutantes del programa que les permita escuchar y compreender los problemas y 
las opciones a que se enfrentan. A veces es difícil estudiar la eficácia de diversos 
componentes del programa porque los miembros del personal ven en  los 
evaluadores a “inspectores” que los están vigilando y procuran entonces no divulgar 
información que podría ir en detrimento de la apreciación de su actuación (WEISS, 
1978, p.36/37). 

 
 
 Indagamos, na sequência, quais são os principais fatores que dificultam a 

implementação do Programa Incluir na UFRN. Dos depoimentos dos professores pode-se 

inferir que predominam as barreiras atitudinais. Essas se manifestam sutilmente ou 

escancaradamente, conforme transcreveremos nas falas de distintos professores: falta 

abertura dos profissionais, de todos que estão na instituição; abrir-se a diversidade; 

invisibilidade dessa população e essa invisibilidade tá no aluno não querer se identificar, o 

professor faz de conta que não vê, ou ignorar a deficiência; o estranhamento em relação ao 

que é diferente, a incompreensão de alguns.  

As barreiras atitudinais, essas são as mais danosas mesmo, porque a gente tem 

depoimento de alunos que os professores dizem: eu não tô nem aí, o problema é seu 

(GIRASSOL, entrevista concedida em 16/04/2015). 

Associadas às dificuldades imediatamente mencionadas, os professores evidenciaram 

outras dificuldades, a saber: as demandas do dia a dia, a sobrecarga de trabalho, questões 

burocráticas, falta de conhecimento sobre questões específicas da deficiência e sobre os 
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recursos existentes. Por conseguinte, acham que é difícil lidar com os tipos de deficiência, não 

se sentem preparados, não têm em quem se apoiar. A educação dos acadêmicos com 

deficiência configura-se como uma questão difícil nos departamentos, pois tratada de modo 

muito informal, não entra numa pauta institucional (GLADÍOLO, entrevista concedida em 

26/05/2015). 

Assim como os professores, compartilhamos da ideia de que o enfrentamento do 

conjunto das dificuldades anunciadas constitui um grande desafio, implica  

 

quebrar mesmo essas barreiras, aceitar, respeitar a diferença acho que é o grande 
desafio é pensar o coletivo diante dessas situações. Aquela história, se colocar no 
lugar do outro é difícil, é sempre olhar para o seu próprio umbigo, o que lhe 
interessa, o que vai me favorecer, mas o que de repente me favorece não favorece o 
outro e aí, como é que a gente faz? (CAMÉLIA, entrevista concedida em 
02/06/2015). 
 
 

Tratar uma das expressões da questão social – o não acesso das pessoas com 

deficiência à educação, ou o acesso dessas pessoas desconsiderando suas particularidades 

educativas – como problema individual ratifica a incompreensão, o desprezo e o despreparo 

com o assunto. Implica, por outro lado, o imperativo de organização desses acadêmicos para 

reivindicar e pressionar coletivamente a efetivação de seus direitos. Indica igualmente 

rebeldia ante a indiferença, a invisibilidade, o estranhamente de suas diferenças e a recusa à 

discriminação e ao preconceito. 

Sobre as demandas e a sobrecarga de trabalho de professores e, como constatamos na 

pesquisa, há um descompasso entre as demandas desses discentes e o tamanho da equipe 

técnica da CAENE, e nela incluímos o trabalho dos bolsistas na adaptação de recursos 

didáticos, tal desproporcionalidade redunda em desvantagem na operacionalização de 

estratégias específicas para o atendimento satisfatório dos acadêmicos que necessitam desses 

serviços e recursos.  Todos esses fatores, em conjunto ou separadamente, convergem e trazem 

implicações no processo de implementação do Programa Incluir na IFES estudada. 

Do mesmo modo, destacamos o que cunhamos de barreira burocrática, expressa na 

formalidade e na frieza dos e-mails e na emissão do parecer técnico, na comunicação da 

CAENE com os departamentos, com os professores, gerando certa hierarquização e 

distanciamento entre esses. Entendemos que essa prática amplia cada vez mais a dificuldade 

de adesão de professores à educação inclusiva, que deve alcançar também estudantes com 

deficiência. 
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Segundo o presidente da CAENE, o debate sobre necessidades educacionais especiais 

já foi introduzido na pauta institucional, mas, acompanhando os relatos de alguns professores, 

essa pauta não chegou ainda a certos departamentos. Isso tende a postergar a discussão, a 

reflexão e o reconhecimento prático de ações nessa área, reforçando as diversas barreiras 

evidenciadas anteriormente.   

Confrontando o que foi assinalado como facilidade e como dificuldades, o discurso 

que proclama a adesão de todos da instituição à educação inclusiva não se sustenta, conforme 

ficou claro nos depoimentos dos professores, notadamente nas barreiras atitudinais eivadas de 

preconceitos e desconhecimentos sobre o assunto. Desconhecimento que alimenta e fortalece 

o preconceito e a exclusão de muitos processos acadêmicos. 

Portanto, corroboramos com os relatos que evidenciam os fatores que facilitam a 

implementação do Programa Incluir, mas acrescentamos os fatores que interpõem aqueles no 

sentido oposto, entre eles destacamos os seguintes: barreiras atitudinais, burocráticas, 

pedagógicas, de comunicação e informação, arquitetônicas, que perpassam esse processo, 

reivindicando o aperfeiçoamento das estratégias operacionalizadas ao lado do incremento de 

novas estratégias para atenuá-las. 

Nesse percurso investigativo e avaliativo estamos identificando lacunas, que, se 

fossem efetivamente corrigidas e adequadas, tenderiam a potencializar as ações do Programa 

Incluir, no contexto da UFRN. 

 

4.3.2.3 Na Visão da Equipe Técnica da CAENE 

 

Perguntamos aos técnicos da CAENE se encontram alguma dificuldade em 

trabalhar com acadêmicos com deficiência. Três técnicos disseram não ter dificuldades em 

trabalhar com acadêmicos com deficiência, embora um na sua narrativa destacou as barreiras 

atitudinais. Os demais responderam afirmativamente.  

As dificuldades são apresentadas em duas frentes. Uma diz respeito aos discentes por 

não aceitarem a deficiência, a outra está relacionada aos técnicos, notadamente ao trabalho 

dos tradutores/intérpretes de LIBRAS. Referindo-se particularmente à segunda alternativa, 

atribui-se que a dificuldade mencionada reside no processo de adaptação dos mesmos à 

instituição, uma vez que “o trabalho dos intérpretes ainda está se desenhando”. Com base 

nessa colocação, deduzimos que, nesse momento histórico, as atribuições dos intérpretes de 

LIBRAS na CAENE estão se definindo. A outra técnica atesta que sua dificuldade não reside 

nos estudantes com deficiência, mas nos casos de saúde mental. Em suas palavras:  
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dificuldade maior são os casos de saúde, mas especificamente emocionais, 
transtornos mentais, aí sim, é uma grande dificuldade. Existe aquele limiar, há a 
dificuldade de aprendizagem, o que o aluno tá trazendo é uma comorbidade, uma 
questão de saúde, ou não. Então é muito complicado, é muito tênue essa linha, lhe 
confesso, a gente já conversou demais aqui em equipe procurando estratégias e tem 
que conversar muito mais, estudar muito mais ainda, né. A dificuldade maior da 
CAENE hoje é essa, e não se enquadra no público do Programa Incluir 
(ROUXINOL, entrevista concedida em 09/03/2015). 

 
  

Não menos importante entre as dificuldades evidenciadas são as barreiras atitudinais 

que perpassam o processo educativo, manifestas na própria recusa da deficiência, no 

preconceito e seus desdobramentos excludentes, que o processo civilizatório parece não ter 

sido capaz de aniquilar, resistindo ao tempo, como ilustra a fala a seguir:  

 

Porque hoje as barreiras maiores não é a arquitetônica, não é a barreira pedagógica, 
é tem muitas, a gente precisa melhorar muito nesse processo, principalmente o 
contato com o professor, [...] mas a principal barreira é a atitudinal, [...] 
preconceito. Ah! O que é que o cego tá fazendo na Universidade? Ah! Por que um 
aleijado, um surdo, entendeu? Existe esse tipo de situações que não deveria existir, 
mas que no nosso século ainda existe (PATATIVA, entrevista concedida em 
03/06/2015). 
 
 

 Da multiplicidade de dificuldades apontadas, destacamos três: a comorbidade, o frágil 

contato com os professores e as barreiras atitudinais. Parece plausível a incorporação de 

novos profissionais especialistas em saúde mental na equipe da CAENE. Essa demanda 

reprimida integra o conjunto de acadêmicos com necessidades educacionais especiais que a 

instituição optou em atender. Sobre melhorar o contato com os professores, parece estar 

intimamente relacionado às barreiras atitudinais, um expressa o outro e é por ele refletido.  

  Perguntamos se existe alguma necessidade educacional não tendida pela UFRN.   

Dois técnicos disseram não saber, dois se expressaram afirmativamente e um falou que não. A 

explicação de um dos técnicos que compõe o segundo grupo de respostas tomou como base 

para sua assertiva a extensão do público-alvo que a instituição definiu para ser atendido pela 

CAENE, observemos:  

 

         a gente abre mais do que a política determina [...] a gente atende alunos com 
demanda de saúde mental, mas a gente faz pelo menos um acompanhamento 
inicial [...] nós acolhemos, fazemos a triagem e aí nós já encaminhamos já pra 
outra perninha da rede pra o atendimento no serviço de psicologia, ou pra Pró-
Reitoria de assuntos estudantis [...] não existe uma deficiência que não é 
acolhida, não é atendida (ROUXINOL, entrevista concedida em 09/03/2015, 
grifo nosso). 
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  Dos que afirmaram que existe necessidade educacional não atendida, fizeram alusão 

à deficiência intelectual, à saúde mental e à surdez, hoje a surdez não está 1000% porque é 

novo, mas nós estamos olhando. Nós temos intérprete de LIBRAS, [...]. A parte de intelectual, 

tudo isso é um novo a gente tá conseguindo se organizar pra ter também essa assistência [...] 

é uma luta constante (PATATIVA, entrevista concedida em 03/06/2015).  

  Como nosso trabalho avalia o Programa Incluir, nossa atenção se volta para as 

deficiências. Na realidade estudada, conforme expressa o relato da técnica imediatamente 

citada e a constatação de desnivelamento da acadêmica entrevistada, que tem deficiência 

intelectual, essas situações indicam que o atendimento às deficiências intelectual e auditiva 

são incipientes e desproporcionais ao atendimento das demais deficiências. 

  Indagamos quais são os recursos e serviços deficitários do Programa Incluir. A 

maioria da equipe técnica, incluindo o presidente, apontou o descompasso entre a quantidade 

de técnicos e a demanda crescente.  

  Curió atribuiu a desproporção identificada acima como decorrente do atendimento de 

alunos com transtornos mentais, em razão da necessidade de ampliação da equipe com 

outros profissionais. Isso porque, segundo ele, esses profissionais por não terem uma 

formação específica nessa área dispendem muito tempo nesses atendimentos e, 

consequentemente subtraem esse tempo para os demais atendimentos, resultando na 

discrepância assinalada. 

  Do ponto de vista do mesmo, os transtornos mentais não se configuram como uma 

demanda reprimida, quando afirma que considera o suporte dado como satisfatório, à medida 

que a gente tem garantido a esses alunos a fala, um espaço de escuta, mas que ao mesmo 

tempo a gente percebe que pra que isso funcione de forma realmente efetiva precisaríamos de 

uma equipe com outros profissionais e espaços outros (CURIÓ, entrevista realizada em 

24/07/2015).  

 Do relato acima observa-se contradições expressas na garantia do atendimento a 

acadêmicos com essa necessidade educativa, embora esse seja realizado eventualmente, e de 

maneira não sistemática e por técnicos não especializados na área, tampouco em espaços 

apropriados. O não reconhecimento dessas fragilidades ou de déficits, concorre para obliterar 

as possibilidades de minimizar essa dificuldade, ou mantém-se inalterada a situação que evoca 

mudanças.  

  Interessa destacar o que foi explicitado em relação aos discentes com transtorno 

mental. Primeiro, esses acadêmicos não compõem o público-alvo do Programa Incluir, logo 

não caberia nenhuma menção. Entretanto, fizemos esse destaque por duas razões: primeiro, 
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para chamar a atenção dos gestores a começar pelo MEC, de que essa é uma necessidade 

presente e crescente nas Universidades e que requer enfrentamento, pois seus efeitos se fazem 

sentir no processo de aprendizagem; segundo, para enfatizar os limites desse atendimento  na 

CAENE, atualmente.  

  Os técnicos também ventilaram a desproporção dos bolsistas do LA em relação à 

quantidade de materiais a serem adaptados. Isto porque a adaptação, por ser uma atividade 

minuciosa, passa por inúmeros e sucessivos processos, diríamos que, em certo sentido, se 

aproxima de um trabalho “artesanal”, requisita, portanto, maior dispêndio de tempo para sua 

produção, gerando esse descompasso. 

  Alguns técnicos evidenciaram mais uma vez a resistência de alguns professores em 

enviar os textos com antecedência ao LA, isso implica retardamento na devolução, afora as 

consequências que daí podem advir, assim como se pode explicar as razões dessa demora, 

conforme analisado anteriormente. De igual modo, fez-se referência ao déficit da produção de 

vídeos para atender às necessidades educativas dos discentes surdos.  

  Segundo relato de uma técnica, no início de cada semestre boa parte do tempo da 

equipe é despendida com entrevista com discentes que buscam respostas para problemas de 

saúde.  Considerando que um dos déficits assinalado refere-se à desproporção entre demanda 

e tamanho da equipe, talvez se esse tempo fosse canalizado para o atendimento de demandas 

específicas do público-alvo da CAENE se atenuaria essa lacuna. Por outro lado, essa 

desinformação dos estudantes sobre os serviços existentes valida o que vimos reafirmando 

continuamente, a falta de divulgação do Programa Incluir na UFRN.   

  Se de fato os serviços e recursos deficitários se resumissem aos apontados nessa 

pergunta, poderíamos estar diante de um programa que com ajustes, não extraordinários, 

poderia galgar seus objetivos num percentual ideal. No entanto, os dados obtidos e 

explicitados ao longo desse trabalho sinalizam outros déficits relacionados às barreiras 

arquitetônicas, atitudinais, falta de mobiliário adequado, equipamento de tecnologia assistiva, 

valor da bolsa acessibilidade, matérias didáticos, entre outros. 

  Perguntamos ainda quais os principais fatores que dificultam a implementação do 

Programa Incluir na UFRN. 

  Majoritariamente, citaram a burocracia. Para Bavete (entrevista concedida em 

17/08/2015) o que dificulta é esse processo burocrático que a gente tem que percorrer pra 

conseguir as coisas, às vezes, a gente fica travando num pregão que não vem, às vezes a 

gente fica travando na falta de espaço, no caso do laboratório pra produção de vídeo. 
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  Na sequência, mencionaram a barreira atitudinal, a qual se manifesta de diferentes 

maneiras, mas no relato a seguir manifesta-se na falta de compromisso de diretores de 

departamento, de coordenadores de curso, de professores,  

 

o que mais dificulta é a barreira atitudinal, a gente quer fazer e esbarra no diretor de 
um departamento que não tá comprometido, um coordenador de curso, por exemplo, 
você chega lá explica a situação e ele ah! Não se preocupe que amanhã vai tá tudo lá 
no laboratório, o semestre acaba e esse material não chega. A gente vai fazer uma 
capacitação com os professores com o departamento X [...] lá tem 30 professores, na 
hora de aparecer, aparecia dois, três. Isso é falta de comprometimento de algumas 
pessoas que às vezes impede o bom desenvolvimento de qualquer trabalho 
(TUCANO, entrevista concedida em 03/06/2015). 

 

  Em menor proporção, abordaram o “diminuto” tamanho da equipe em relação às 

demandas, assim como a fragmentação da equipe de intérpretes. Essa fragmentação, segundo 

Bavete (Ibid), enfraquece um trabalho em sintonia, até mesmo porque a gente ainda não tem 

uma organização assim, um plano de ação. Enfraquece também em termos de organização 

política da categoria. 

  O presidente da CAENE enfatiza duas dificuldades: a ausência de profissionais 

qualificados [supomos que se referiu a profissionais para atender a demanda da saúde mental 

expresso em outro momento da entrevista] e o espaço físico no sentido de possibilitar um 

trabalho individualizado com os alunos. 

  A falta de adesão, ou a resistência de grupos de atores que (in) diretamente se 

articulam com o programa incluir – diretores de departamento, coordenadores de curso, 

professores – inscreve-se, a nosso juízo, como um dos fatores que emperram a implementação 

do mesmo, ou impõem resultados diferentes dos pensados na proposta formal desse programa.  

A dificuldade de aproximação da CAENE com os professores tem sido 

recorrentemente enfocada em muitos momentos da pesquisa, ocupando lugar de destaque, o 

que pode se configurar como um aspecto central a ser considerado pelo presidente da CAENE 

na direção de melhorar os resultados das ações dessa comissão e, nessas, as do Programa 

Incluir. 

Perguntamo-nos se esse distanciamento apontado por alunos, professores, técnicos da 

CAENE, bolsistas não seria uma das formas de cristalizar as barreiras atitudinais e, entre elas, 

o preconceito? Tais dificuldades interferem no processo de aprendizagem dos discentes, 

interferem diretamente no resultado do Programa Incluir. 
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Supomos que um conjunto de iniciativas acadêmicas como capacitações, palestras, 

oficinas, seminários, possam ir sensibilizando a todos para atenuação dessa marca tão nefasta 

e destrutiva chamada barreira atitudinal. 

 

4.3.2.4 Na Visão de Bolsistas e Monitor 

   

  Indagamos se encontram alguma dificuldade em realizar essa atividade. Para o 

monitor, a dificuldade consiste na desmotivação do aluno ante a aquisição recente da 

deficiência, chegando às vezes a manifestar desejo em desistir do curso.  Em relação à 

adaptação do material, além da equipe ser colaborativa, recebeu treinamento da CAENE para 

operar os programas abbyyfine e Braille fácil. Logo, não encontra dificuldade dessa natureza. 

  Em relação aos bolsistas, a dificuldade foi inerente ao desconhecimento das 

atribuições e como efetuá-las, mas algumas foram superadas, outras estão relacionadas à 

operacionalização técnica, notadamente como fazer referências, e audiodescrição, essas 

dificuldades, de certa forma, os acompanham. Um deles explica a sua dificuldade: a 

audiodescrição porque é uma coisa muito subjetiva. Realmente tinha gráficos de coisa de 

biologia eu não sabia interpretar aquilo, de coisa de física, tecnológica, aí a gente recorria a 

um aluno de engenharia, bolsista, mas mesmo assim, ele não sabia como explicar direito 

(PINTASSILGO, entrevista concedida em 07/10/2015).  

  A pergunta a seguir foi transversal a todos os sujeitos: existe alguma necessidade 

educacional não atendida pela UFRN?  

  O monitor disse não saber. Um dos bolsistas destacou a necessidade de se ampliar a 

acessibilidade arquitetônica e de transporte acessível. O outro voltou seu olhar para as 

deficiências invisíveis a olho nu, ou seja,  

 

transtornos mentais que precisa de uma atenção especial e, eu acho que isso ainda 
não tá sendo efetivado de uma forma adequada, aqueles que, entre aspas são 
invisíveis, deveria haver uma triagem maior para identifica-las e para que o 
aprendizado seja adquirido de uma forma adequada a ele. (PINTASSILGO, 
entrevista concedida em 07/10/2015).  
 
 

  Além da triagem mais abrangente, o bolsista sugere uma articulação e uma 

sensibilização com os departamentos, com os cursos, com os professores, porque segundo ele 

é muito difícil os professores detectar e aceitar. Às vezes é o próprio aluno que tem 

dificuldade de verbalizar sua situação de diferente, com receio de querer algum auxílio por 

vergonha, ou por outros motivos, né (ibid).  
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  É consensual entre os entrevistados mencionar transtornos mentais como demanda 

reprimida, sobretudo porque a UFRN adotou como destinatários da inclusão educacional 

todos os acadêmicos que se autoproclamem com necessidade educacional especial, entre eles, 

os que apresentam transtornos mentais. Portanto, não para o Programa Incluir, mas para a 

CAENE, essa questão remete à intervenção adequada e, quiçá, sem demora. 

  Do mesmo modo, é unânime a todos os sujeitos a reduzida mediação da CAENE com 

os departamentos, com os cursos, com os professores.  

  Essas dimensões enfatizadas acima evidenciam pontos de fragilidade da 

implementação do Programa Incluir na UFRN. 

  Interessa-nos também saber quais são os principais fatores que dificultam o 

processo de formação profissional de acadêmicos com deficiência. 

  Para o monitor, o ponto nodal é o desconhecimento de alguns professores sobre a 

educação inclusiva. Segundo ele, alguns não sabem trabalhar de forma alguma com os 

deficientes. Acho que tá sendo um ponto negativo. Acho que todos os professores que 

trabalham com aluno com deficiência eles deveriam saber pelo menos o básico dessa questão 

de ensino pra eles (CANÁRIO, entrevista concedida em 07/10/2015). 

  Para os bolsistas, os fatores que dificultam esse processo são o pouco acesso aos 

recursos e serviços existentes, em decorrência da pouca divulgação dos mesmos na UFRN e 

da vergonha de alguns alunos em procurá-los, a falta de interlocução da CAENE com os 

departamentos e professores e a pouca integração da própria equipe da CAENE. 

  Supomos que a última dificuldade citada está diretamente relacionada ao total 

desconhecimento do bolsista sobre o trabalho realizado pela equipe técnica da CAENE. 

  Os fatores abordados merecem reflexão por parte dos gestores da UFRN/CAENE, uma 

vez que se distanciam de uma melhor utilização dos recursos, serviços e apoios existentes por 

um quantitativo maior de estudantes na condição de deficiente. 

   No quadro abaixo, reunimos perguntas relacionadas aos fatores que dificultam o 

processo de implementação do Programa Incluir na UFRN. Algumas perpassam todos os 

entrevistados, outras são mais específicas, condizentes ao papel que cada um dos 

entrevistados ocupa na estrutura institucional, mas, no geral, se complementam e convergem 

para o alcance da proposta.  
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QUADRO 16: Fatores que Dificultam a Implementação do Programa Incluir na UFRN 
 

ENTREVISTADOS FATORES QUE DIFICULTAM A IMPLEMENTAÇÃO DO 
PROGRAMA INCLUIR NA UFRN 

 

 

 

 

 

 

 

DISCENTES 

Barreiras atitudinais, sobretudo de professores. Pouca adesão dos 
professores com a inclusão educacional, que se reflete na ínfima 
participação em: reuniões, discussões, rodas de conversa, 
capacitação.  
Barreiras de Comunicação e Informação: mediação restrita da 
CAENE com os professores e coordenadores de cursos. Alguns 
textos não são disponibilizados em tempo hábil no SIGAA 
desencadeando atraso na devolução do material adaptado pelo LA, 
velocidade do áudio produzido e disponibilizado pelo LA é 
incompatível com deficiência intelectual. Falta divulgação do 
Programa Incluir. Canal restrito para ouvir os discentes; A 
plataforma SIGGA deveria ser didaticamente mais visual; Filmes 
sem legenda, slides incompletos e oscilação no acesso aos mesmos, 
desconhecimento da cultura dos surdos.  
Barreiras arquitetônicas: nas vias, edificações e mobiliários 
(destaque para parcial disponibilização da cadeira de rodas); rampas 
removíveis no Setor II.  
Outras Barreiras: Pouca autonomia da CAENE. Não 
monitoramento dos serviços efetivados; Atendimento esporádico e de 
baixa qualidade de um monitor, interrupção dos atendimentos 
psicológico e pedagógico; Transtorno mental inscreve-se como 
demanda reprimida. Falta parceria com o poder executivo municipal 
e estadual. Mínima inserção de acadêmicos com deficiência em 
projetos de pesquisas e extensão; Valor insuficiente da bolsa 
acessibilidade 

 

 

 

DOCENTES 

Barreiras de comunicação: entre CAENE, coordenação de cursos e 
alguns professores. Informações insuficientes contidas no parecer 
técnico emitido pela CAENE, que agregadas ao desconhecimento de 
educação inclusiva, das ações desenvolvidas por essa comissão e dos 
recursos existentes resultam em equívocos; Discriminação; 
Sobretrabalho dos professores; Dificuldade em lecionar alunos com 
surdez, por não saber LIBRAS 
Barreira burocrática;  
Barreiras atitudinais  
Barreiras arquitetônicas. 

 

 

 

TÉCNICOS CAENE 

Barreiras atitudinais: Preconceito de professores; Discentes não 
aceitam a deficiência. Saúde mental constitui demanda reprimida. 
Descompasso entre a quantidade de técnicos e a demanda. 
Resistência de alguns professores em enviar os textos com 
antecedência ao LA.  
Barreira de comunicação: Déficit da produção de vídeos para 
atender as necessidades educativas dos discentes surdos.  
Barreira burocrática. Indefinição das atribuições e fragmentação da 
equipe de intérpretes de LIBRAS. Ausência de profissionais 
qualificados na composição do quadro da CAENE para atender a 
demanda da saúde mental e falta espaço físico para desenvolver um 
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trabalho individualizado com os alunos. 
 
 
 
MONITOR E 
BOLSISTAS 

Barreira arquitetônica e de transporte acessível.  
Outras barreiras: Transtorno mental constitui demanda reprimida. 
Pouca articulação e  sensibilização dos departamentos, dos cursos, e 
dos professores; Desconhecimento de alguns professores sobre a 
educação inclusiva. Pouco acesso aos recursos e serviços existentes 
em decorrência da pouca divulgação dos mesmos na UFRN e da 
vergonha de alguns alunos em procura-los. Pouca interlocução da 
CAENE com os departamentos, cursos e professores e pouca 
integração da equipe da CAENE com os bolsistas. Desmotivação do 
aluno. 

Fonte: construído com base nas narrativas dos entrevistados. 

 

  Da síntese exposta no quadro merecem destaque os principais fatores que dificultam o 

processo de implementação na UFRN, os mais recorrentes são: barreiras atitudinais e de 

acessibilidade arquitetônica; mediação insatisfatória e insuficiente entre a CAENE e as 

coordenações de cursos, mas sobretudo com os professores; demanda reprimida de saúde 

mental, que talvez encontre eco na ausência de profissionais qualificados nessa área e na falta 

de espaço para atendimento especializado.  

  Em segundo lugar foram mencionados os seguintes fatores: pouca adesão dos 

professores com a educação inclusiva, o que pode estar relacionado ao desconhecimento da 

temática, dos serviços e recursos existentes na CAENE/Programa Incluir, e do próprio 

programa, que, por sua vez, vinculam-se à pouca ou inexistente divulgação do mesmo na 

UFRN. Enfatizaram ainda o não envio ou a demora do envio de textos ao LA, cujo reflexo se 

faz sentir na devolução tardia dos textos adaptados em formato acessível, causando prejuízo 

na aprendizagem dos acadêmicos com deficiência que deles necessitam.  

  Também em direção similar foram apresentados o déficit na produção de vídeos, 

filmes sem legenda e o desconhecimento da cultura surda na comunidade acadêmica, os quais, 

associados à indefinição de atribuições e à fragmentação dos intérpretes de LIBRAS em 

setores distintos, contribuem para dificultar o processo de aprendizagem dos discentes com 

deficiência auditiva. 

  A barreira burocrática também aparece como um dos fatores que obstacularizam a 

implementação do Programa Incluir na UFRN. Ou seja, o “excesso” de legalidade, a 

impessoalidade e o formalismo geram distanciamento que, associados à falta de mediação, 

dificulta a aproximação e a troca de saberes entre a CAENE e os professores.  

  Podemos aduzir que urge o aperfeiçoamento da comunicação e informação, seja no 

tocante aos recursos didáticos, seja entre os implementadores do Programa Incluir, seja na 

difusão do mesmo, tirando-o da invisibilidade. Necessário se faz a adesão e a busca de 
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capacitação dos professores acerca da educação inclusiva e tudo que lhe é inerente, a quebra 

de barreiras atitudinais, de acessibilidade arquitetônica, de comunicação e informação e 

burocrática, além das dificuldades que foram identificadas em menor incidência, mas que 

certamente inscrevem-se como elementos que dificultam o processo de implementação do 

Programa Incluir na UFRN. 

Finalizamos nosso roteiro de pesquisa de campo solicitando aos distintos sujeitos 

SUGESTÕES que possam contribuir com o aperfeiçoamento do Programa Incluir na UFRN. 

Essas serão apresentadas seguindo a mesma lógica adotada nas partes e subpartes precedentes 

e, acompanhadas, algumas vezes, de análises. 

  Assim, na percepção: 

 

a) DOS ACADÊMICOS 

 

No cômputo geral, as sugestões dos acadêmicos abrangem múltiplas estratégias de 

inclusão, sejam elas relacionadas a recursos humanos, materiais e financeiro, ou que se 

inscrevem na contracorrente da efetivação dessas estratégias, manifestas nas barreiras de 

comunicação e informação, barreiras pedagógicas, barreiras arquitetônicas e barreiras 

atitudinais, sob diversos matizes.   

Em se tratando dos recursos humanos, destaca-se a necessidade de qualificação dos 

professores sobre a temática da inclusão. Todavia, a capacitação, nessa perspectiva, deverá 

ser estendida aos funcionários lotados em diferentes setores, a saber: restaurante universitário, 

biblioteca, reprografia, particularmente quanto à aprendizagem de LIBRAS. 

 Como dito anteriormente, no campo educacional, é quase consensual a defesa da 

capacitação do docente especialista como fator primordial para a efetividade da educação 

inclusiva. Entretanto, compreendemos que a capacitação, assim como a quebra de distintas 

barreiras que se interpõem no processo de inclusão por si mesmos não são suficientes para a 

sua concretude. Aliada a esses fatores, torna-se imprescindível a criação de culturas inclusiva 

e a adesão dos professores a mesma.  

Pensamento similar encontramos em Guacira (2015)33, Salgado (2008, p. 60), quando 

defendem a ideia de que o papel ativo do professor é um dos elementos principais para que o 

processo de inclusão em educação realmente ocorra. 

                                                 
33 Em anotações do Seminário Pessoas com Deficiência, a professora Guacira refletindo sobre sua experiência no 
Pós-doutorado na Espanha, comentou que naquele contexto eram reais a disponibilização de tecnologias 
assistivas e de outros recursos e serviços imprescindíveis à inclusão educacional, no entanto, observou que, a 
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Acompanhando ainda o raciocínio de Salgado no que diz respeito à construção de 

culturas de inclusão, para ela, o professor deveria se inserir nesse processo considerando as 

múltiplas dimensões que esse movimento ativa tanto no aspecto pessoal, quanto no 

profissional, conforme se pode observar textualmente em seu pensamento: 

 

Construir e cultivar culturas de inclusão no seio das experiências dos professores 
enquanto pessoas e educadores requer o respeito e a compreensão da diversidade e 
de si mesmo como sendo parte desta diversidade; com o objetivo de garantir o 
aumento da participação e da aprendizagem de todos é necessário aumentar a 
própria aprendizagem profissional e também a participação ativa como sujeito da 
inclusão (SALGADO, 2008, p.61). 
 
 

As sugestões em relação aos recursos materiais incidem sobre adaptação de materiais 

didático-pedagógicos notadamente relacionados à deficiência auditiva e à aquisição de 

mobiliários adaptados às necessidades de pessoas com deficiência física. 

Em se tratando de materiais didáticos-pedagógicos sugerem a flexibilização nos testes 

avaliativos, para tanto, indicaram a realização de questões objetivas e o respeito ao tempo 

adicional proposto no Parecer emitido pela CAENE e remetido à coordenação do Curso; 

gravação de aulas em áudios e/ou vídeos, pois, segundo elas, essas iniciativas facilitam a 

compreensão dos conteúdos e a disponibilização de slides pelos professores. 

 

Eu tenho dificuldade pra fixação de texto, pra memorizar, entendeu? Se você fala, 
conversa comigo eu consigo conversar com outra pessoa tudo que você me falou, 
incrível porque é áudio, mas se eu for pegar um texto científico eu não saio do lugar. 
Por isso, sugiro a gravação de minhas aulas já que o áudio facilita a compreensão 
dos conteúdos. (AMETISTA, entrevista concedida em 27/03/2015). 

 

É mister observar que os acadêmicos com deficiência sensoriais, dada a natureza da 

suas limitações, são os que mais evidenciaram necessidade de adaptações dos materiais 

didáticos em formato acessível.  

Quanto à adaptação de mobiliários, foram sugeridos mesas adaptadas pra cadeirantes 

dispostas nas salas de aula, no restaurante e na biblioteca, cadeira adaptada em sala de aula, 

balcões com altura acessível na reprografia, disponibilização de cadeira de roda e ampliação 

de recursos tecnológicos. 

Igualmente, dois dos entrevistados destacaram no decorrer das entrevistas a questão 

dos recursos financeiros efetivados pela CAENE mediante a bolsa acessibilidade. Tal recurso 

                                                                                                                                                         
inclusão não se materializa como se projetam nos discursos e teorias. Atribuía essa incompletude a questões 
subjetivas do professor, a falta de interesses desses com a questão da educação inclusiva (GUACIRA, 2014). 
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aparece como imprescindível ao processo de inclusão, mas, ao mesmo tempo e 

contraditoriamente, um dos alunos ressalta a insuficiência do valor da referida bolsa para o 

seu deslocamento até a UFRN. Nas palavras da entrevistada:  

 
Através da CAENE eu consegui o auxílio transporte que é um valor de R$ 400,00. 
Só que R$ 400,00 mensal não cobre [...] Assim, como justamente eu não tenho carro 
próprio, eu não tenho como andar de ônibus, então a saída foi vir de táxi, só que sai 
muito caro pra mim. Eu moro na zona norte, então por dia, uma corrida dá R$ 60,00, 
ida e vinda dá R$ 120,00, então um dia pra eu tá presente é R$ 120,00. [...] R$ 400,0 
não atende as minhas necessidades e aí? (BRILHANTE, entrevista concedida em 
09/04/2015). 
 

Da citação precedente extraem-se algumas reflexões. O que potencialmente poderia 

ser instrumento de inclusão, nessa situação, transforma-se no que Martins (1997) nomeia de 

inclusão marginal, pois o valor da bolsa sequer atende ao deslocamento semanal da discente à 

Universidade. Segundo, salta aos olhos que a inclusão impõe múltiplas mediações e ações 

interligadas. Nesse caso em particular, exige adaptações curriculares, flexibilização, com 

respaldo legal, de normas institucionais no que diz respeito aos aspectos avaliativos, em que a 

presença do aluno em sala de aula, ao lado das notas, comparece como condicionante de 

aprovação do discente. Impõe, sobremaneira, atitudes inclusivas dos professores mediante a 

adoção de diversas estratégias de aprendizagem.  

A respeito da citação em análise, a discente expõe atitudes de professores que 

evidenciam posturas antagônicas, conforme se pode constatar nas falas a seguir: 

 

os professores, eles estão me dando esse plano B, essa alternativa de quando eu falto 
compensar a falta, a frequência, com trabalhos, com atividades. Mas, também, eu 
tenho que cumprir com todas as atividades que eles já pedem, já solicitam. Então, 
por exemplo: o simpósio que cada grupo ficou com um texto, eu tenho que fazer 
resenhas críticas de todos. Cada texto tem entre 20, 30 páginas, então cada dia que 
eu não venho a aula me sobrecarrega de atividades. [...] No semestre passado eu tive 
dificuldade em uma disciplina que foi Seminário de Pesquisa [...] porque a maioria 
das aulas nem eram realizadas aqui no campus. Então, assim, era nos museus, 
teatros, viagens, e viagens que não levam. [...] Assim, não foi observado o local, a 
condução se era acessível, [...] Então, assim, sem ser analisado nada disso, mas me 
foi cobrado isso, essas idas a esses locais. Se eu já tenho todas essas dificuldades pra 
chegar aqui no campus imagina sem me disponibilizarem o acesso a esses locais 
como que eu vou? [...] Fui aprovada por nota e reprovada por falta, mas isso aí foi 
corrigido. (Idem). 
 
 

Acresce-se aos aspectos anteriores a compreensão de que a análise da inclusão (social, 

educacional) não deve ser dissociada da discussão de classe social e do Estado na sociedade 

burguesa, conforme já analisamos anteriormente. Contudo, convém reafirmar que os 

processos de exclusão não se restringem à pobreza material, mas se entende que ela é uma das 
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faces que produz, alimenta e amplia esse processo. Para ilustrar essa assertiva, tomamos a 

situação socioeconômica exposta pela estudante na fala anterior, pois se ela ou a sua família 

tivesse recursos financeiros para prover seu deslocamento para o campus universitário, 

provavelmente ela não estaria “condenada” a perder a maioria de aulas. Desvela-se, assim, 

uma das contradições de uma forma de organização social alicerçada e nutrida pela 

desigualdade de classe, disfarçada em uma inclusão excludente nas palavras de Veiga-Neto e 

Lopes (2011, p. 123). Ou, segundo Sawaia (2001, p.8), 

 

A sociedade exclui para incluir e esta transmutação é condição da ordem social 
desigual, o que implica o caráter ilusório da inclusão. Todos estamos inseridos de 
algum modo, nem sempre decente e digno, no circuito reprodutivo das atividades 
econômicas, sendo a grande maioria da humanidade inserida através da insuficiência 
e das privações, que se desdobram para fora do econômico.  

 

Por outro lado, constata-se que, em geral, o Estado opera de forma ambígua e 

paradoxal, e não é diferente em se tratando da efetivação do direito à educação. O Estado 

brasileiro sintonizado oficialmente com as convenções internacionais que primam pela 

universalização do acesso à educação para todos, chancela esse direito em nível da educação 

básica.  Todavia, em se tratando da educação superior, o acesso se dá de forma seletiva e 

preponderantemente no âmbito privado, basta verificar os dados de matrículas emitidos pelo 

INEP. Portanto, duas lógicas antagônicas para o mesmo processo, embora o Estado apregoe a 

inclusão de forma imperativa (imposição confirmada por inúmeros instrumentos legais a 

partir de 1990), parece que ela não se concretiza totalmente em nível de educação básica e 

muito menos na educação superior, conforme denunciam as narrativas dos discentes, sujeitos 

da pesquisa e as estatísticas do INEP. 

 Malgrado a lógica predominante nas políticas de inclusão educacional opere na 

direção de “direito padronizado”, isto é, trate todos os tipos de deficiência e entre o mesmo 

tipo de deficiência igualmente, essa prática reproduz, de outra maneira, a homogeneização, 

contradiz a inclusão ao desconsiderar a singularidade de cada necessidade apresentada. Urge, 

pois, a ruptura com essa lógica ou, senão, perpetuar-se-á a falsa inclusão.  

As sugestões para a supressão de barreiras de comunicação vêm acompanhadas de 

denúncia da dificuldade do conjunto de profissionais da instituição em interagir com as 

diferenças humanas, notadamente referentes às deficiências sensoriais. Tais posturas, 

reiteradas cotidianamente, naturalizam as limitações inerentes às pessoas com deficiência, 

além de vitimizá-las pela sua condição, transferem para elas a efetivação de alternativas na 



327 
 

perspectiva de superação das suas dificuldades. Em certa medida, essa forma de agir 

configura e reafirma sutilmente processos de exclusão. 

Do exposto se extrai que a educação inclusiva mobiliza todos os profissionais que 

constituem a instituição, não apenas os professores. Nesse sentido, a Declaração de 

Salamanca (1994, p.5) é emblemática quando aborda no item estrutura de ação: a escola 

inclusiva [...] requer um esforço claro, não somente por parte do professor e profissionais na 

escola, mas também por parte dos colegas, pais, familiares e voluntários.  

Os desdobramentos teórico-empíricos precedentes reafirmam a aplicabilidade do atual 

conceito de deficiência. Nesse conceito, os impedimentos inerentes à pessoa são 

potencializados quando interagem com diversas barreiras, desencadeando obstáculos à sua 

participação em igualdade de condições.    

Nessa perspectiva, corroboramos com Martins (2002, p.21), quando afirma: a 

verdadeira exclusão está na desumanização própria da sociedade contemporânea, que ou nos 

torna panfletários na mentalidade ou nos torna indiferentes em relação aos seus indícios [...]. 

Pensamento similar expõe o discente Topázio (2015), ao compreender que um dos obstáculos 

à inclusão se expressa na falta de humanidade.  

 

falta humanidade, falta amor, muitas vezes, que são questões subjetivas, mas 
entenda, não adianta termos uma estrutura preparada para receber a pessoa com 
deficiência, isso é importante, tem seu lugar, mas não adianta ter uma estrutura física 
para receber se os seres humanos não têm estrutura subjetiva para receber. Então, é 
uma coisa muito profunda que é complicado. (TOPÁZIO, entrevista concedida em 
10/04/2015). 
 
 

Ainda sobre as barreiras de comunicação e informação, foi sugerida a melhoria e a 

ampliação da divulgação do Programa Incluir na UFRN. Revela-se, assim, uma insatisfação 

com a difusão do Programa. Com efeito, o déficit de divulgação poderá estar inviabilizando o 

usufruto de serviços, recursos e apoios inerentes ao referido programa por um número 

expressivo de alunos com deficiência matriculados na UFRN e não cadastrados na CAENE.  

Situam-se as sugestões seguintes no limiar entre as barreiras de comunicação e 

informação e as barreiras atitudinais. Nessa direção, a pesquisa evidenciou de maneira 

recorrente a necessidade dos estudantes com necessidades educacionais específicas serem 

ouvidos em todos os processos, em todas as decisões, e por distintos profissionais, inclusive o 

presidente da CAENE. 

 

Se entende que aquilo é bom pra pessoa com NEE, se acha que aquilo ali vai fazer 
um bem pra o espaço da Universidade, especificamente pra UFRN, mas muitas 
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vezes o próprio estudante com NEE da UFRN não foi ouvido e, vai vê que aquela lei 
de fato, aquela norma, aquele recurso [não] ficou obsoleto porque não atendia a 
necessidade, sendo que podia se destinar recursos pra outras coisas mais urgentes e, 
que, de fato, a gente precisa. Então, primeiro, a gente tem que ser ouvido em toda e 
qualquer decisão eu acho que esse é o primeiro passo. Primeiro e importante passo 
em todo o processo (DIAMANTE, entrevista concedida em 09/03/2015). 
 

O pensamento do acadêmico Diamante exprime sua consciência política sobre a 

indispensável participação das pessoas com deficiência em quaisquer planejamentos, decisões 

e ações referentes a esse segmento populacional, inclusive o Programa Incluir. Tal postura 

converge e/ou respalda-se no lema NADA SOBRE NÓS, SEM NÓS, difundido 

internacionalmente a partir de 1981, Ano Internacional das Pessoas Deficientes, transformado 

em norma na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência em 2007. 

Esse lema traduz a ideia de que nenhuma política pública deveria ser formulada e 

implementada sem a participação direta de seus potenciais usuários, embora não raro as 

pessoas sem deficiência, imbuídas das melhores intenções, assim como instituições públicas e 

privadas se autoproclamem representantes legítimos das necessidades e aspirações das 

pessoas com deficiência, tomam para si o direito de decidir por elas. Portanto, o referido lema 

expressa a reivindicação da participação das pessoas com deficiência na sociedade 

contemporânea e na particularidade estudada. O discente Diamante a expressa da seguinte 

maneira:  

 

Quando eu falo [...] agora nós vamos ouvir os discentes com NEE, [...] eu falo todos 
os mecanismos, em todas as partes, em todas as bases desse processo tem que ter a 
participação do estudante com NEE, [...] a gente tem que fazer parte do todo o 
tempo inteiro, porque não se constrói do jeito que a gente precisa (DIAMANTE, 
entrevista concedida em 09/03/2015). 
 

Não obstante, a imperiosidade da escuta no ambiente institucional deveria configurar-

se como uma via de mão dupla, não se restringindo ao alunado, mas estendendo as propostas 

e/ou orientações encaminhadas pela CAENE aos diferentes setores da UFRN. Desse modo, 

supomos, ampliar-se-iam as estratégias em prol da materialização da inclusão educacional, ou 

seja: ouvir mais a CAENE, [...] corroborar com o que a CAENE constrói a respeito dos 

alunos, porque ninguém melhor do que a CAENE pra informar pra qualquer setor da 

instituição o que aquele aluno necessita realmente (BRILHANTE, entrevista concedida em 

09/04/2015). 

Foi sugerido também, em relação à quebra de barreiras de comunicação e informação, 

o estabelecimento de diálogo e o feedback entre as diferentes instâncias da instituição, na 
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expectativa de tornar a prática da inclusão um denominador comum  e, desse modo, se buscar 

coletivamente soluções para as demandas postas por esse segmento estudantil. Os discentes 

se expressaram assim:  

 

Deveria ter essa conversa entre o gestor e as pessoas que, [que] tá sofrendo ali, 
passando pela prova, dando glória a Deus. Poderia ter uma conversa entre essas 
pessoas e, na conversa perguntar mesmo, não sei [se] a cada semestre mesmo um 
encontro, uma avaliação, uma coisa que escute essas pessoas, o que você faz, eu 
acho que isso seria muito importante também (ESMERALDA, entrevista concedida 
em 26/03/2015). 
 
 
ter um feedback de um setor, ou da CAENE junto com PROGRAD, PROAE, todo 
mundo junto, coordenação de curso, pensar, reunir e vamos encontrar, vamos 
solucionar de uma forma, vamos por uma outra via, um outro caminho. 
(BRILHANTE, entrevista concedida em 09/04/2015). 

 

As falas acima também apontam para planificações destituídas de participação dos 

destinatários dessas políticas na UFRN, cuja tendência poderá reeditar resultados históricos 

marcados pela obsolescência e malversação de recursos públicos. Contraditar essa 

possibilidade evoca, entre outras alternativas, a necessidade de monitoramento semestral das 

ações implementadas; o exercício do feedback inter setorial, inter gestores dos cursos e inter 

gestores das Pró-Reitorias e desses com a CAENE; práticas democráticas em que as 

deliberações sejam tomadas coletivamente em fóruns legítimos, como reuniões, encontros, 

entre outros.  

No tocante às barreiras atitudinais, constatou-se que as mais frequentes no cotidiano 

universitário pesquisado expressam dupla intencionalidade: denunciá-las e sugerir sua 

reversão. Elas se manifestam de múltiplas formas, senão vejamos: dificuldades de 

relacionamento professor-aluno, na falta de conscientização e de sensibilidade de professores 

e de outras pessoas que compõem a instituição e pelo desconhecimento de alguns acerca da 

temática educação inclusiva. Com isso, desenha-se um cenário matizado com a retração de 

mecanismos de inclusão e, ao mesmo tempo, permanecem atitudes excludentes. As narrativas 

abaixo são elucidativas: 

 

a principal dificuldade da UFRN tá em relação ao processo educacional, a relação 
professor aluno. Deveria ter uma conscientização maior dos professores, né, 
basicamente isso que tá faltando. (ÔNIX, entrevista concedida em  09/04/2015) 
 
 
partir primeiro da questão subjetiva para a material, eu acho que não adianta dá 
bolsa, dá cadeira motorizada, ou isso, ou aquilo dependendo da questão pontual de 
cada pessoa com deficiência, se não tiver amor, se não tiver humanidade. Então, eu 
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acho que tem que haver conscientização (TOPÁZIO, entrevista concedida em  
10/04/2014). 

 

Contrapondo-se às barreiras atitudinais, sobretudo aquelas relacionadas a mitos e 

preconceitos, foram explicitadas três sugestões que, operacionalizadas, tendem a minimizar 

essas atitudes e, na contracorrente, aguçar a sensibilização referente à temática em questão.   

São elas: promoção de debates, avaliações internas das ações implementadas e a experiência 

do colocar-se no lugar do outro, o outro que não vê, não caminha, não ouve, tem limitações 

na aprendizagem, ou dois ou mais impedimentos, simultaneamente.  

 

Então, acho que tem que haver mais movimentos, entendeu? Porque eu me lembro 
que uma vez, o [sic] CAENE, por exemplo, chegou pra uma pessoa dita normal e 
tapou os olhos dela, reaja agora como se você fosse uma pessoa com deficiência 
visual e a pessoa ia sendo ajudada e se colocando no lugar do outro, isso ajuda a 
saber como é que fulano se sente. Eu acho que deveria ser feito mais programações 
pelo menos de três em três meses, trimestralmente, mesa de discussão. Mesas de 
discussão sobre a sexualidade das pessoas com deficiência, porque há muito mito 
também nessa questão, porque quase ninguém fala. Avaliações de que se poderia 
melhorar, tentar derrubar o preconceito, minimizar pelo menos a começar pela 
academia, porque tem muita gente preconceituosa na academia (TOPÁZIO, 
entrevista concedida em 10/04/2014). 
 
 

Consoantes às dificuldades vivenciadas ou reconhecidas por todos os acadêmicos com 

deficiência na UFRN, algumas foram retomadas em forma de sugestões relacionadas às 

barreiras arquitetônicas, sejam elas referentes aos ambientes pouco acessíveis ou com 

barreiras, a dificuldade de identificação dos setores, dos centros acadêmicos, das salas de aula, 

decorrentes de placas em fonte muito pequenas, ou em cores que não facilitam a visualização. 

Na intenção de superá-las, indicam placas em fonte ampliada e, preferencialmente, em cores 

distintas para cada setor, conforme discorrem abaixo:  

 

Os setores por ser todos da mesma cor, acho que confunde até quem enxerga bem e, 
principalmente pra mim que não enxergo, né. A letra de cada sala de aula, sala é 
pequeno também e é, uma cor de letra fica ruim pra gente de baixa visão lê, é uma 
tonalidade de cor vermelha na letra preta, quase vermelha, assim roxa, por aí, um 
marrom, sei lá que eu não vejo direito, é por aí, a coisa é péssima (ESMERALDA, 
entrevista concedida em  26/03/2015). 

 
 
Eu acho que todas as salas de setores tem que ter um desenho bem grande em cada 
bloco, na parede do bloco A, uma letra A grande, outra B até chegar no último 
prédio, em cada sala, A1, A2, A3, A4 até a última sala porque assim, tanto é melhor 
pra quem é novato,  que não tem noção de como é a Universidade, pra ele se situar, 
tanto é melhor pra quem tem o problema. (AMETISTA, entrevista concedida em 
27/03/2015). 
 



331 
 

As barreiras anteriormente especificadas se manifestam no ambiente institucional. A 

compreensão das organizações/instituições remete ao estudo das mesmas. Porém, para o que 

interessa nesse estudo, delimitamos o aspecto da burocracia. Isto porque entendemos que 

existe uma relação entre a organização burocrática e a educação, que rebatem na educação 

inclusiva, por conseguinte no Programa Incluir.  

A introdução e a defesa da burocracia como uma das barreiras que interferem 

negativamente no processo de inclusão educacional requer para sua sustentação 

argumentativa, respaldo teórico. Para tanto, recorremos às principais reflexões sistematizadas 

sobre burocracia em Max Weber, Marx e nas correntes administrativo/organizacionais, 

conforme refletidas as no capítulo 3, item 3.3. 

 A literatura sobre burocracia afirma a presença de significados antagônicas entre o 

senso comum e o pensamento científico. Entre os dois significados, encontra-se a ideia de 

uma acadêmica sobre o assunto 

 

o tempo, a resolução do atendimento a essas necessidades é muito importante. 
Então, eu acho que pra que as coisas sejam solucionadas de uma maneira mais 
rápida e efetiva, não tem como ficar preso às burocracias (BRILHANTE, entrevista 
concedida em  09/04/2015). 

 

Mas as barreiras institucionais podem ser comunicadas também pela ausência de 

autonomia de setores que implementam as políticas de inclusão, o que disfarçadamente pode 

ser interpretado como inclusão parcial. Nas palavras da aluna: 

 

quando se tratar de um aluno portador de necessidades especiais a palavra final tem 
que ser da CAENE, do que ele precisa e, se determinar, talvez, um prazo pra que os 
outros setores  atendam aquilo que a CAENE tá constatando [...] A CAENE ter mais 
vez e voz, ter um peso nas decisões (Idem). 

 

As digressões anteriores possibilitam inferir que os processos educacionais inclusivos 

são complexos, inacabados e, de certa forma, provisórios. Complexos, porque originados e 

expressão de teias que envolvem e interpenetram distintas dimensões sociais, econômicas, 

políticas, culturais, ideológicas, relacionais, pedagógicas, arquitetônica. Inacabados, porque 

relacionados a processos excludentes (re)produzidos, renovados, recriados em sociedades 

calcadas em sistema social excludente. Provisórios, porque relacionados às contingências e 

subordinados às dimensões mencionadas. 

  Compreendemos, outrossim, que os processos inclusivos ativam lógicas que se 

polarizam. De um lado, refutam o não acesso e a não participação em processos sociais, o 
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desrespeito à diversidade humana, a incorporação da dificuldade que caracteriza a deficiência 

como um problema exclusivamente pessoal e não como uma das expressões da questão social. 

De outro lado, exigem rupturas com os paradigmas hegemônicos da educação, pressupõem 

mudanças macrossociais e individuais, consoantes à ordem social vigente e, nela, a clareza do 

lugar que cada um ocupa e das lutas que podem ser deflagradas para transformá-la e se 

autotransformar, respectivamente, senão corre-se o risco de falsear os processos de inclusão, 

ou reafirmar os processos de exclusão.  

 

Mas, não assim empurrando com a barriga, ou como eu penso que, se eu continuar 
dando o meu jeito ou com carona, ou tirando do meu bolso, a coisa não vai mudar e 
o tempo vai passando e aí é que vem aquela sensação de que o problema é só meu. 
[...] Não olhar a gente como número de matrícula ou querer encaixar nos padrões 
que já existem. Isso aí é a minha sugestão pra que a inclusão aconteça, porque aí é 
aonde tá a raiz de todos os percalços, de todos os problemas (BRILHANTE, 
entrevista concedida em 09/04/2015). 

 

Como explicitado antes, o Programa Incluir estabelece entre seus eixos a pesquisa e a 

extensão. Todavia, pensando em delimitar alguns eixos na perspectiva de aprofundar o estudo, 

como também baseada em estudo exploratório que antecedeu nossa pesquisa, este sinalizou 

que os eixos imediatamente mencionados não comparecem como central na UFRN, nesse 

momento histórico. Por essas razões restringimos a indagação relativa à pesquisa e a extensão 

ao presidente da CAENE na intenção de validar o conhecimento previamente obtido. Não 

obstante, caso esses eixos aflorassem no decorrer da pesquisa com os demais sujeitos, 

repensaríamos a proposta inicial e a reconsideraríamos. Entretanto, constatou-se que apenas 

dois acadêmicos com deficiência participam de projeto de extensão, denominado Trilhas 

Potiguares. Em se tratando de projetos de pesquisa, não se constatou a participação de 

nenhum discente entre os entrevistados.  

Assim, podemos observar que a inserção de acadêmicos com deficiência é muito 

tímida em projetos de extensão, e talvez inexistente em projetos de pesquisa. Isso autoriza a 

dizer que o processo de inclusão educacional é parcial, não se espraia em todas as dimensões 

que constituem a universidade: ensino, pesquisa e extensão. Essa compreensão é confirmada 

na voz de uma discente: faltam projetos de pesquisa e de extensão que inclua as pessoas com 

deficiência, esses projetos são muito seletivos (ESMERALDA, entrevista concedida em 

26/03/2015). 

Por fim, ainda em se tratando de sugestões que venham a contribuir com a melhoria do 

Programa Incluir, um entrevistado diz que não há nenhuma sugestão a apresentar, antes 
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indaga e, ao mesmo tempo, afirma: melhorar em que? se já está bom (OPALA, entrevista 

concedida em  25/03/2015). A opinião do referido discente revela coerência com os recursos, 

serviços e apoios postos à sua disposição e que estão contribuindo com a sua aprendizagem, 

na sua condição de deficiente visual, sem as barreiras que transcendem, em geral, os espaços 

educacionais. 

Atestam as afirmações acima a criação de um Setor de Musicografia Braille e Apoio à 

Inclusão instalado na Escola de Música onde o discente estuda tendo à sua disposição os mais 

variados e modernos equipamentos de tecnologia assistiva, exclusivamente para ele, pois, 

atualmente ele é o único deficiente visual que lá estuda. Nesse laboratório são produzidos os 

materiais didáticos compatíveis com as suas necessidades educacionais. Acresce-se a esses 

equipamentos e materiais o empréstimo de um notebook, de softwares e de um monitor para 

acompanhá-lo em sala de aula e em outras necessidades pedagógicas.  

Por outro lado, embora as iniciativas efetivadas na unidade acadêmica imediatamente 

citada contemplem, sobremaneira, processos de inclusão educacional, entretanto a instalação 

do setor de musicografia Braille para atender exclusivamente às demandas de um aluno 

suscita questionamentos: por que em outras unidades acadêmicas não foram instalados 

“espaços acessíveis” a despeito do que foi instituído nessa escola, já que em outras faculdades 

e centros acadêmicos também se registram discentes com deficiência visual, cuja inserção na 

UFRN, inclusive, precede ao discente da faculdade em discussão? Essa exclusividade não 

estaria contribuindo para simultânea e contraditoriamente discriminar esse tipo de 

atendimento entre os acadêmicos com o mesmo tipo de deficiência no mesmo campus?  

Respalda nosso questionamento a insatisfação dos discentes com deficiência visual 

entrevistados, quando afirmam que os materiais didáticos adaptados pelo laboratório de 

acessibilidade,  em geral, não são devolvidos em tempo hábil, expondo um descompasso 

entre o setor de musicografia, que  atende apenas a um aluno com deficiência visual, e o  

laboratório de acessibilidade situado na Biblioteca Zila Mamede para atender aos demais 

alunos com deficiência visual e alunos com dislexia da UFRN, sejam lotados no campus 

central, sejam lotados nos campi. 

Atitudes discriminatórias constituem barreiras muito frequentes a serem enfrentadas 

nos processos de inclusão (social e educacional). Nesse sentido, corroboramos com a 

literatura especializada, que aponta as barreiras atitudinais como as mais resistentes entre as 

barreiras que se interpõem nos processos de educação inclusiva. Contudo, o fato dessas 

barreiras se manifestarem no contexto universitário, de certa forma surpreende, pois se 

supunha que no espaço de produção de conhecimentos, instigador do senso crítico, criativo, 
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reconhecido como democrático, plural, aberto à aceitação da diversidade humana, práticas 

dessa natureza não subsistiriam.  

Com base nas constatações que a pesquisa proporcionou, é inegável reconhecer a 

operacionalização de um conjunto de ações, recursos e serviços que contribuem para atenuar 

as distintas barreiras que interferem na aprendizagem dos acadêmicos com deficiência na 

UFRN. Contudo, ainda persistem barreiras atitudinais manifestas por alguns professores, 

barreiras arquitetônicas perpassam muitos ambientes e edificações, barreiras de comunicação, 

notadamente relacionadas a linguagens em LIBRAS e BRAILLE nos mais variados espaços 

da instituição, no baixo índice de divulgação do Programa Incluir, na ínfima participação dos 

estudantes nas decisões, e nos projetos de extensão e de pesquisa, os recursos financeiros 

materializados na bolsa acessibilidade revelam-se ambíguos e insuficientes para alcançar o 

objetivo pretendido, a existência de ações discriminatórias na oferta de serviços e recursos 

para discentes com o mesmo tipo de deficiência, e não estamos nos referindo aqui às 

necessidades educacionais que exigem individualização desses, a burocracia nos 

encaminhamentos, a baixa adesão dos professores nas capacitações acerca da educação 

inclusiva, a necessidade de intensificação ao fomento da cultura inclusiva.  

A avaliação de implementação do Programa Incluir na UFRN revelou possibilidades e 

limites que se supõe adensar reflexões, reedição de serviços e recursos que contribuem para 

tornar a educação superior possível a todos, inclusive àqueles que carregam intrinsecamente 

as  marcas das diferenças. Oferece aos não sectários a oportunidade de revisão e mudança de 

direção de certos procedimentos. Possibilita pensar a ressignificação, alteração, correções 

daquilo que emperra, desvia, dificulta, mascara, falseia a proposta do Programa nos 

parâmetros estudados. Sinaliza também para a possibilidade de criação e articulação de novas 

estratégias que minimizem as inclusões excludentes, sem se distanciar da compreensão de que 

a inclusão só é possível parcialmente, pois desencadeada por uma ordem social excludente, 

requer para sua efetivação plena, a reversão dessa mesma ordem. 

 

b) DOS DOCENTES 

 

            A maioria dos professores sugeriu a intensificação da comunicação da CAENE com 

os centros acadêmicos, com os professores, com os gestores. Foi sugerida a criação de um 

canal direto de comunicação em que assuntos relacionados à deficiência, como: quem são 

esses alunos, quais as necessidades desses, quais são os recursos didáticos que atendem às 

suas necessidades educacionais, que metodologias são adequadas, feedback das demandas 
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atendidas. Eu acho que já daria uma melhorada na formação desses alunos. [...] Eu acho que 

falta isso, falta esse canal, falta saber a quem a gente procurar (CRISÂNTEMO, entrevista 

concedida em 27/05/2015) 

     Na opinião dos professores, a lacuna apontada tende a ser respondida com a realização 

periódica de reuniões com os atores dantes identificados, afirmam que, se a CAENE formular 

esse convite, as plenárias dos departamentos responderão ao chamamento, claro que com 

exceções. Talvez porque o fato de eles ainda serem poucos a gente termina não abrindo 

muito espaço pra questionamento. Eles precisam está aqui (CRAVO, entrevista concedida 

em 02/06/2015). 

     Reafirmam e defendem a realização de reuniões com certa regularidade para tratar 

predominantemente dessas questões, por discordarem do “aproveitamento” e do 

distanciamento de reuniões departamentais, cujas pautas são exaustivas, não oportunizando 

um diálogo profícuo. Aqui no Centro de Educação faz tempo que eu não vejo ninguém da 

CAENE vir conversar, falar sobre o Programa Incluir, já faz uns dois anos pelo ao menos 

(CAMÉLIA, entrevista concedida em 02/06/2015). 

     A escassa interlocução, notadamente direta e presencial entre CAENE, professores e 

gestores, supõe a privação de esclarecimento de dúvidas, de aprendizagens, induz a 

entendimentos de uma relação não horizontal entre as parte, instiga a equívocos, como: E não 

vir de cima pra baixo, que manda incluir o aluno. O que é incluir? É pra passar? Tudo bem, 

eu dou nota e passa, mas a ideia não é essa. Então, assim, eu acho que esse trabalho próximo 

ao professor é o que vai garantir que esse aluno vai ser incluído (CRISÂNTEMO, entrevista 

concedida em 27/05/2015). 

Acrescido à sugestão anterior, foi proposto o fomento de pesquisas na área de 

educação inclusiva, assim como a criação de mecanismos para envolver todas as áreas com 

essa temática. Sustenta a argumentação compreendendo que, o aluno na condição de 

deficiência ele não é da área de educação especial ele é de todas as áreas [...] porque não 

tem inclusão se só uma área falar, como é que eu sou diverso e na hora da inclusão eu não 

sou diverso (GIRASSOL, entrevista concedida em 16/04/2015). 

          Igualmente foi sugerido que todos os cursos da licenciatura acrescentem a disciplina de 

educação especial numa perspectiva inclusiva como parte de sua matriz curricular, e a 

disciplina de LIBRAS nos cursos de bacharelado, na condição de obrigatória. 

     A necessidade de realização de capacitação foi reiterada para todos, mas destacaram 

para os intérpretes de LIBRAS uma formação específica.   
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    Observamos que as sugestões são plenamente condizentes com as lacunas e/ou 

insatisfações mencionadas pelos professores no decorrer dessa pesquisa, quiçá fossem 

refletidas e inseridas nos planejamentos de ações dos gestores das áreas correspondentes. 

 

c) EQUIPE TÉCNICA DA CAENE  

    

         A maioria da equipe técnica da CAENE enfatizou a necessidade de conhecer melhor 

o referido Programa, assim como promover sua melhor difusão no contexto universitário, 

embora entendam que há uma intercessão entre essa comissão e o programa avaliado. O parco 

conhecimento reflete na sua insuficiente divulgação. O relato a seguir ilustra nossa 

interpretação:  

 
Eu acho que eu não sou a pessoa indicada pra fazer sugestões porque eu conheço 
pouco o programa incluir, entendeu? Eu não sei como funciona, eu só sei que é 
programa que você tem que mandar projetos e eles financiam esses projetos, e aí se 
você conseguir aprovar eu não sei se são dois projetos, ou se são três projetos 
seguidos, você fica com a verba certa já todo ano sem precisar fazer mais projetos 
(TUCANO, entrevista concedida em 03/06/2015). 
 
 

  Como tirar o máximo de proveito de um programa quando aqueles que compõem 

diretamente a equipe de implementadores o conhecem apenas superficialmente? Não estaria a 

gestão centralizando as informações a esse respeito? Com isso não estaria incorrendo na 

possibilidade de reduzir a otimização dos seus resultados e impactos? Essa sugestão adquire 

aura de preocupação porque foi comum a quase todos os técnicos. 

  Na sequência, foi sugerida a ampliação da equipe técnica para potencializar o trabalho, 

haja vista que atualmente há um descompasso entre o tamanho dessa e as demandas 

apresentadas pelos acadêmicos que buscam esse serviço.  

  Sugeriram ainda formação continuada, a quebra de barreiras atitudinais da 

comunidade acadêmica, notadamente personificadas no professor, no coordenador de curso e 

no próprio aluno na condição de ser/estar com alguma necessidade educacional especial. 

Essas barreiras inscrevem-se como desafio no processo pedagógico, pois constituem o ponto 

nodal dos processos excludentes, discriminatórios, da indiferença com o semelhante. Desafio 

que exige entre outras iniciativas 

 

bolar estratégias de atuação, alguma coisa mais contundente, pra que a gente possa 
trazer mais os professores, os coordenadores de curso pra o nosso lado, alguma coisa 
em forma de conscientização, alguma coisa, uma coisa que atinja lá no fundo da 
alma, pra que a gente possa ter condição de trabalhar, de proporcionar aos alunos 
maior acessibilidade, maior condição de acompanhamento pedagógico (Idem). 
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  Igualmente apontaram a quebra da barreira burocrática que emperra as ações. Ou seja, 

manifestam o entendimento de burocracia com base no senso comum, como ações demoradas, 

que emperram o curso dos processos e não caracterizada pela busca de eficiência.  

  As sugestões acima estão sintonizadas com os fatores que dificultam o processo de 

implementação do Programa Incluir na UFRN. Logo, pode-se inferir que a efetivação dessas 

sugestões pretende minimizar as dificuldades detectadas nesse espaço institucional, no que 

tange aos desafios da inclusão educacional para a população a que faz jus. 

  Do nosso ponto de vista, igualmente importante no processo de implementação do 

Programa Incluir na UFRN são as parcerias, no sentido que Draibe (op. cit) atribui a elas. Ou 

seja, as parcerias que a CAENE estabelece com as Pró-Reitorias de Assistência Estudantil, de 

Graduação, de Pós-Graduação e com a Secretaria de Educação à Distância.  

  Parcerias que supomos deveriam se estender mais amplamente e intensamente com os 

professores, pois compreendemos que esses se constituem também atores estratégicos 

fundamentais nesse processo.  Mas a pesquisa sinaliza para uma direção, de certa forma 

diferente, embora eles constituam em um grupo de interesse diretamente relacionado com a 

efetivação do programa.  

  Tal procedimento pode encontrar explicação no questionamento de Draibe (2001, p. 

28) Outros, também cruciais, teriam sido esquecidos ou desprezados, tal encaminhamento 

tendo significado um erro estratégico dos que têm poder decisório? E, nós acrescentamos 

outro, quando indagamos se não reside na reduzida articulação, na parca mediação entre 

CAENE e professores a explicação de que alguns professores não aderiram mais intensamente 

ou resistem aos encaminhamentos da CAENE e de uma forma mais geral ao Programa Incluir.   

  Por fim, perguntamos ao presidente da CAENE que sugestões daria para melhorar o 

Programa Incluir. Para ele, esse programa não deve ser um trabalho vinculado a um setor 

específico, mas incorporado como uma responsabilidade social da instituição com 

coparticipação, a sensibilização e o compromisso de todos que fazem a instituição, senão a 

tendência é acabar. 

  Sugere, com base em sua experiência, que a inclusão educacional seja enfrentada 

numa perspectiva de interdisciplinaridade. Assim, de um lado, evitar-se-iam segmentações e, 

do outro lado, agregar-se-iam colaboração e parcerias imprescindíveis à proposta de inclusão 

social.  Nesse sentido, sua sugestão se estende à introdução de uma disciplina sobre essa 

temática no currículo de todos os cursos da graduação. Isto porque a discussão atual em torno 

da educação inclusiva ou da inclusão social não está alinhada, cada área tem uma 

compreensão distinta.  



338 
 

  Uma discussão uniforme para todas as áreas evitaria, por exemplo, que um 

profissional de saúde saísse de uma formação pensando que a pessoa com deficiência precisa 

ser reabilitada e vê a pessoa só na limitação  [...] que se faça uma discussão nacional onde 

seja obrigatório essa discussão transversal nas diversas disciplinas (CURIÓ, entrevista 

concedida em 27/07/2015). 

  A promoção de eventos deveria ser efetivada em duas direções. Uma em nível local, 

regional, nacional, com os usuários dos serviços para que eles pudessem avaliá-los. Outra 

realizada semestral ou anualmente pela SECADI para a formação para gestores dos Núcleos 

de Acessibilidade, pois assim como ele  

 

muitos colegas vêm de áreas técnicas, de áreas de licenciaturas, sem o mínimo de 
conhecimento na área de gestão e quem tá à frente dessas coordenações precisa ter 
além da visão pedagógica, a visão administrativa e de gestão e isso muitas vezes 
dificulta o trabalho, atrasa o trabalho, porque às vezes a gente não sabe lidar com 
situações estratégicas pra que politicamente o processo avance (CURIÓ,   entrevista 
concedida em 24/07/2015).  
 
 

 O conjunto de sugestões apresentadas merecem ser refletidas, ponderadas. Elas 

revelam necessidades, dificuldades, desafios, mas também aspirações de diferentes sujeitos 

envolvidos na implementação do Programa Incluir na UFRN. Tais sugestões ao lado das 

avaliações efetivadas no decorrer do trabalho, uma vez consideradas por quem tem poder 

decisão, pelos que planejam e implementam essa política no âmbito das IFES e, em particular 

na UFRN, certamente, poderão contribuir com o aperfeiçoamento do mesmo, ao lado dos 

conhecimentos gerados na sua totalidade, dos aspectos considerados como facilitadores e 

dificultadores, nas dimensões e nos subprocessos avaliados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



339 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A articulação entre formulações teóricas e o percurso metodológico orientado por 

estudos exploratórios e de caráter explicativo, pesquisa documental e pesquisa de campo 

possibilitaram responder à pergunta de partida da Tese: como o Programa Incluir está sendo 

implementado na UFRN? Igualmente proporcionou o alcance do objetivo geral, que 

pretendia avaliar o processo de implementação do Programa Incluir na UFRN. Nesse percurso 

investigativo-avaliativo, verificamos a hipótese assim enunciada: o Programa Incluir está 

implementando recursos, serviços, apoios que minimizam as barreiras arquitetônicas, de 

comunicação e informação e pedagógicas viabilizando a inclusão parcial de acadêmicos com 

deficiência na UFRN.  

Para tanto, realizamos uma avaliação de processo do Programa Incluir: acessibilidade 

na educação superior, no atual desenho oficial, confrontando-o com o processo de 

implementação na UFRN. Considerando que a tipologia avaliativa empreendida evoca como 

centrais os fatores que facilitam e os fatores que dificultam a implementação, avaliá-los 

remeteu a traçar indicadores em duas direções. Os indicadores que exprimem os fatores 

facilitadores tiveram como parâmetro a adesão de todos os sujeitos envolvidos no programa; a 

existência, quantidade, satisfação, adequação, periodicidade e disponibilidade de serviços, 

recursos e tecnologia assistiva; espaços, edificações e mobiliários acessíveis. No sentido 

inverso, ou seja, os indicadores para avaliação dos fatores que dificultam a implementação 

foram os seguintes: ausência total ou parcial de recursos, serviços e de tecnologia assistiva; 

existência de barreiras de comunicação e informação, pedagógicas, atitudinal e de 

infraestrutura; desproporção ou inadequação entre recursos e demandas, além de demandas 

reprimidas. 

No percurso avaliativo, acrescentamos outros aspectos e subprocessos, tais como: 

elementos da estrutura organizacional; processo de monitoramento; processo de divulgação, 

informação e acesso ao programa; processo de capacitação; estratégias de implementação, 

como: atores estratégicos, parcerias, eixo de infraestrutura e eixo de comunicação e 

informação; subprocesso gerencial e decisório. Na sequência, apresentamos a síntese 

conclusiva de cada aspecto avaliado. 

Com base nessas considerações, inicialmente tomamos como fio condutor a pesquisa 

exploratória em sites oficias, conversas com especialistas e coordenador desse programa na 

UFRN, cujo resultado assinalou a originalidade da nossa proposta, conforme anunciamos na 

introdução desse trabalho. Essa constatação, por um lado, trouxe embutida a escassez de 
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estudos sobre a avaliação de processo de implementação do referido programa, porém, por 

outro, amplia nossa responsabilidade ante a possibilidade de contribuir com outrem e alhures 

que, como nós, se interessa pela pesquisa avaliativa de políticas públicas em seus distintos 

recortes e temáticas, ou na particularidade desse estudo. 

Referenciados em teóricos da educação especial e na pesquisa documental, 

depreendemos que o Programa Incluir inscreve-se como parte da Política Pública de 

Educação Especial numa perspectiva inclusiva, voltada para as pessoas com deficiência na 

educação superior. A criação e institucionalização de política pública dessa natureza no Brasil 

estão sintonizadas com os movimentos políticos internacionais em prol da educação para 

todos, sobretudo na última década do século XX, a exemplo da Conferência Mundial de 

Educação para Todos, em Jomtien/1990, e a Conferência Mundial de Necessidades 

Educativas Especiais: Acesso e Qualidade, realizada em 1994, cuja intenção consistia em 

romper com a lógica excludente, segregacionista e integracionista que predominou na 

educação formal direcionada a pessoas com essas características, em diferentes sociedades e 

em momentos históricos distintos.  

Procuramos vincular o Programa avaliado em um universo mais amplo de reformas 

estruturais capitaneadas pela crise estrutural do capitalismo, que eclodiu mundialmente no 

início da década de 1970, impulsionadora de amplas, profundas e extensas mudanças 

societárias.   

Para os países de capitalismo periférico, principalmente da América Latina e Caribe, 

incluindo o Brasil, os organismos financeiros internacionais estabeleceram um conjunto de 

medidas de ajuste que, segundo eles, iriam proporcionar a retomada do crescimento 

econômico. Porém, ante a discrepância entre as injunções prescritas e os resultados 

alcançados, o Banco Mundial, a partir de 1990, redireciona suas prioridades. Nesse 

redirecionamento, destacam-se a chamada reforma do Estado e, nela, a educação passa a 

ocupar centralidade, mas a intervenção estatal nessa área deveria ser focalizada na educação 

básica. Nesse contexto, a educação superior pública estatal é secundarizada e reorientada para 

a adoção de princípios e práticas privadas e mercantis. Assim, vai sendo gestada a 

contrarreforma educacional, principalmente da educação superior, alinhada aos interesses do 

capital e como canal da difusão/inculcação da ideologia neoliberal. 

É no cenário da contracorrente de efetivação de direitos sociais que, no Brasil, se 

registra em 1994, pela primeira vez, uma iniciativa estatal materializada na Portaria Nº 

1.793/1994, para orientar a educação especial numa perspectiva inclusiva voltada para 

pessoas com deficiência na educação superior, e o Programa Incluir é o primeiro e único 
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programa governamental voltado para promover a acessibilidade/inclusão desse segmento 

social, nesse nível educacional, na esfera pública federal. Em contrapartida, as Universidades 

Federais têm no atual desenho desse programa a principal referência de política pública de 

inclusão educacional para esse grupo social.  

Isto porque, no seu desenho original, operacionalizado no período de 2005 a 2011, 

esse programa ficou circunscrito apenas às IFES que tinham seus projetos aprovados por meio 

de chamadas públicas encaminhadas ao MEC/SESu/SEESP. Com essa configuração, 

guardava consigo incertezas, descontinuidades, inclusive no repasse de recursos financeiros, 

repercutindo na sua implementação. Nesses moldes, contradizia, na prática, o discurso oficial 

de combate à histórica exclusão das pessoas com deficiência da educação superior. 

Na UFRN, o citado Programa vem sendo desenvolvido desde sua formatação original, 

mas o nosso estudo tomou como referência o desenho atual – mais precisamente objetivo, 

eixos norteadores, público-alvo, orientações orçamentária e financeira, indicadores – e o 

princípio de universalidade que diz orientá-lo, além de ter avaliado o processo de 

implementação nessa IFES. Nela, esse programa está sendo implementado pela Comissão 

Permanente de Apoio a Estudantes com Necessidades Especiais, criada em 2010, vinculada à 

estrutura organizacional, isto é, à Reitoria. 

Assim, examinando a formulação oficial do Programa Incluir no tocante ao objetivo, 

observamos mais de um propósito no seu enunciado. Um evidencia a criação e a consolidação 

de núcleos de acessibilidade nas IFES, outro pretende garantir a inclusão de pessoas com 

deficiência na vida acadêmica, ademais busca promover o cumprimento dos requisitos legais 

de acessibilidade. Os teóricos estudados, em particular Lima Junior (1978), afirmam que a 

multiplicidade de objetivos torna confusa a implementação de políticas públicas. A falta de 

clareza na direção das ações a serem priorizadas para o alcance de distintos objetivos, ou a 

possibilidade de atingir simultaneamente múltiplos objetivos, com as mesmas intervenções, 

remete a concordarmos com o autor referenciado.  

Nossa pesquisa constatou que o alcance desses objetivos foram/estão sendo atingidos 

de maneira hierarquizada. Sem atribuirmos uma cronologia rígida, observamos que na UFRN 

primeiro foi institucionalizado o Núcleo de Acessibilidade que, por decisão interna, chama-se 

CAENE. O alcance dos demais objetivos está em processo. 

Quanto ao público-alvo, o programa avaliado demarca pessoas com deficiência. Na 

UFRN, a política de inclusão educacional estabelece como público-alvo pessoas com 

necessidades especiais, ou seja, amplia-o para além da proposta do referido programa, como 

também ultrapassa os usuários da política nacional de educação especial numa perspectiva 
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inclusiva, os quais se configuram como pessoas com deficiência, transtornos globais de 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.  

O alcance dos usuários poderia ser entendido como um avanço na perspectiva 

inclusiva em relação às propostas nacionais citadas, se as demandas que essa abrangência se 

propõe a acolher fossem atendidas, no entanto nossa pesquisa não confirma essa tendência, a 

exemplo de situações de comorbidades e de transtornos mentais. Tampouco identificamos se 

todos os acadêmicos com deficiência matriculados nessa IFES são usuários desse programa, 

todavia constatamos que existem acadêmicos nessa condição que não são cadastrados na 

CAENE. Verificamos também que existem alunos cadastrados na CAENE, mas não utilizam 

serviços e recursos existentes. Com base nas análises e interpretações inferimos que são, 

sobretudo, os acadêmicos com deficiência sensoriais severas os que mais utilizam recursos e 

serviços do Programa Incluir. 

A caracterização dos acadêmicos com deficiência no contexto estudado se expressa 

assim: dos quatorze (14) estudantes entrevistados, constatamos todos os tipos de deficiência – 

física, visual, auditiva, intelectual e múltipla –, sendo que há equivalência entre os tipos de 

deficiência auditiva e física. A maioria é constituída de mulheres, predomina a faixa etária 

compreendida entre 30 e 34 anos. O curso com maior índice de matrículas desses acadêmicos 

é o de Pedagogia; na sequência e em igual proporção aparecem Ciências Sociais e Letras 

LIBRAS; nos demais cursos citados, há equivalência da quantidade numérica de acadêmicos 

com essas características. O ano com maior índice de ingresso foi 2014. Metade desses 

acadêmicos participa de programas de bolsa, revelando sua baixa condição socioeconômica. 

Todos os discentes nessa condição, variando de semestre a semestre, matriculam-se, em 

média, nas mesmas quantidades de componentes curriculares que os estudantes sem 

deficiência, assim como não apresentam índices de reprovação até o momento da pesquisa.  

Em conformidade ao que preconiza o documento orientador desse programa, as IFES 

devem contemplá-lo em diversos instrumentos de planificação institucional, a exemplo do 

Plano de Desenvolvimento Institucional, em projetos pedagógicos dos cursos, em serviços e 

recursos acessíveis, dentre outros. O PDI (2010/2019) da UFRN contempla a Política de 

Inclusão Educacional para pessoas com necessidades educacionais especiais e explicita as 

diretrizes gerais.  

Um olhar atento sobre as normatizações institucionais relativas à inclusão educacional 

revela que elas decorrem e foram decompostas das diretrizes desse PDI, as quais 

simultaneamente respaldam essas ações na perspectiva do direito do cidadão e dever do 

Estado, revelam a legitimidade dos serviços, recursos e apoios mobilizados e realizados para 



343 
 

esse grupo de acadêmicos. Validamos, com os sujeitos participantes da pesquisa, as 

normatizações como fator facilitador na implementação da política de educação inclusiva 

nessa IFES, precisando ser melhor consideradas no tocante à inserção de disciplinas que 

tratam da educação inclusiva em todos os projetos pedagógicos dos cursos para que se amplie 

essa discussão no âmbito acadêmico. 

 O programa avaliado recomenda, entre os recursos para o acesso, a participação e a 

aprendizagem das pessoas com deficiência, a disponibilização de materiais didático-

pedagógicos acessíveis, bem como tecnologias assistivas. Para tanto, a UFRN, com respaldo 

do Programa Incluir e em sintonia com o PDI citado, criou e instalou o Laboratório de 

Acessibilidade no anexo da Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM) e o Setor de 

Musicografia Braille na Escola de Música, ambos aparelhados com diversos equipamentos de 

tecnologia assistiva. Igualmente, para possibilitar o acesso a distintas publicações, utiliza o 

site eletrônico www.caene.gov.br e www.sigga.ufrn.br, e instalou o Repositório de 

Informação Acessível (RIA), isto é, um acervo de textos digitalizados e adaptados em formato 

acessível, visando propiciar a acessibilidade comunicacional e informacional à comunidade 

acadêmica com deficiência visual.  

Verificamos que algumas tecnologias assistivas são disponibilizadas aos discentes 

com necessidades educacionais específicas por meio de empréstimo formalizado pela 

CAENE. Alguns equipamentos de tecnologia assistiva foram adquiridos com recursos 

financeiros oriundos do Programa Incluir, conforme identificamos no quadro 07.  

O aporte financeiro do MEC via Programa Incluir para a materialização das ações de 

acessibilidade na UFRN concretiza-se em sintonia ao discurso oficial. Segundo o presidente 

da CAENE, esse recurso é satisfatório, embora parte dele venha sendo aplicado para o 

pagamento de técnicos terceirizados. A nosso juízo, é inquestionável a importância de equipe 

técnica qualificada para o fomento das ações. Entretanto, o “deslocamento” desse recurso para 

essa finalidade implica na redução do atendimento de outras demandas que poderiam ser mais 

amplamente atendidas, a exemplo do valor da bolsa acessibilidade, sobretudo para situações 

de acadêmicos com maior vulnerabilidade econômica, como constatado na pesquisa. Mesmo 

assim, o repasse contínuo de recursos financeiros foi avaliado pelo presidente, técnicos da 

CAENE e professores como um dos fatores que favorece a implementação desse Programa 

nessa IFES, com os quais concordamos. 

O Programa referenciado recomenda a operacionalização de quatro eixos norteadores. 

Todavia, na realidade estudada, verificamos a prevalência dos eixos de infraestrutura e de 

comunicação e informação. A implementação desses se efetiva mediante a parceria com 
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distintas Pró-Reitorias (Graduação, Assistência Estudantil, Pós-Graduação), Secretaria de 

Educação à Distância, Superintendência de Infraestrutura, principalmente por meio da quebra 

de barreiras arquitetônicas e da adaptação de recursos didáticos pedagógicos em formato 

acessível nos Laboratório de Acessibilidade, dantes identificados. A prioridade dos eixos 

mencionados leva-nos a deduzir que são inadiáveis e indispensáveis no processo de 

participação dos estudantes na vida acadêmica. 

Os eixos programa de extensão e programa de pesquisa não são centrais na IFES 

estudada. A CAENE se articula com as Pró-Reitorias correspondentes em termos de constar 

nos editais uma referência aos acadêmicos com necessidades educacionais, mas não lança 

mão de outras estratégias para fomentar a inserção desses discentes nesses projetos, fato 

confirmado pela ínfima participação dos mesmos nesses projetos e retomado nas suas 

sugestões. Desse modo, nossa pesquisa sinaliza que nem todas as unidades aderiram 

igualmente à política de inclusão educacional, assim como não há um acompanhamento mais 

sistemático dessas ações pela CAENE. 

O documento oficial do Programa Incluir estabelece indicadores de impacto, de meta e 

de processo, mas nossa pesquisa identificou apenas a utilização de uma ficha encaminhada 

aos discentes no final de cada semestre letivo. Entendemos que o instrumento aplicado se 

aproxima da atividade de monitoramento.  

O princípio de universalidade que o documento expõe só se confirma na perspectiva 

de universalidade focalizada, isto porque contempla apenas acadêmicos com deficiência. 

Ademais, esse princípio não se efetiva na educação superior brasileira dada a sua 

configuração seletiva, excludente.  

No que diz respeito às outras dimensões e subprocessos avaliados, reportamo-nos a 

princípio ao processo de divulgação, informação e acesso do Programa Incluir. Verificamos 

que poucos são os que o conhecem, à exceção do presidente e técnicos da CAENE, 

pouquíssimos professores e discentes, um na condição de bolsista e o outro como 

representante dos discentes nessa comissão. Contudo, ressaltamos que a maioria (85,7%) dos 

acadêmicos identificou recursos, serviços e apoios implementados por essa comissão, mas não 

os vincularam ou se reconhecem como usuários desse programa. Também alguns técnicos da 

CAENE expressaram indistinção entre o que é específico desse programa e o que é específico 

dessa comissão. 

  Por outro lado, constatamos que as modalidades de divulgação da CAENE são 

variadas e se diferenciam em relação aos seus destinatários. Os discentes identificaram 

recursos, serviços e apoios por meio de pessoas que estudam ou trabalham na UFRN e através 



345 
 

da distribuição de fôlder. Os professores, em geral, souberam por meio dos alunos, acessando 

o SIGAA e pelo chefe de departamento. A equipe técnica da CAENE citou momentos de 

formação com os professores e de acolhida dos estudantes, mas essas modalidades não foram 

ventiladas por professores e discentes.   

O exposto nos leva a inferir que a divulgação da CAENE no campus central da UFRN 

aproxima de um nível satisfatório, diferente da situação do Programa Incluir, diluído e/ou 

invisibilizado por essa comissão. Observamos também que existe uma relação direta entre a 

divulgação e o acesso aos serviços e recursos existentes e disponibilizados, mesmo que não se 

explicite o nome do programa, mas o órgão que institucionalmente o implementa. 

Compreendemos que não se pode atribuir o êxito de um programa amparando-se apenas na 

sua divulgação, mas acreditamos que uma divulgação ampla, contínua, qualificada e 

consistente poderá contribuir mais nessa direção. Urge, portanto, divulgar esse Programa no 

contexto da UFRN.  

  Nossa pesquisa constatou que o critério predominante para os acadêmicos potenciais 

usuários terem acesso a esse Programa é se cadastrarem na CAENE, terem necessidade 

educacional especial e, em menor proporção, apresentarem laudo médico comprovando a 

deficiência, além de a avaliação socioeconômica revelar vulnerabilidade. Esses critérios não 

constam no documento oficial, constituindo-se, assim, um distanciamento entre formulação e 

implementação, assim como agrega elementos para a universalidade focalizada. 

Não exatamente relacionado aos critérios de acesso, mas diretamente a eles articuladas 

são as modalidades de encaminhamento desses discentes ao Programa Incluir/CAENE, esses 

são feitos em três sentidos: da CAENE aos coordenadores de curso e vice-versa, ou via 

SIGAA. Ainda em se tratando de encaminhamentos da CAENE, destacamos a remissão do 

parecer técnico a  coordenação dos cursos, contendo orientações acerca das estratégias a 

serem utilizadas e, com isso, contribuir com a inclusão dos discentes nessa condição. Em 

geral, essa comissão remete esses pareceres por e-mail.  

Presume-se que a remissão do parecer técnico por essa via é destituída de discussão 

entre quem elaborou as estratégias e quem deverá executá-las. Nesses moldes, essa 

comunicação é marcada pela frieza do e-mail, pela formalidade e impessoalidade, 

intensificando o distanciamento entre essas instâncias, além de que o parecer não diz tudo que 

uma conversa diria. Ademais, em geral, abordam orientações generalizadas para os diferentes 

tipos de deficiência, a despeito da orientação da educação numa perspectiva inclusiva, que 

prima pelo respeito à singularidade de cada indivíduo. A segunda modalidade é de pouco 



346 
 

alcance entre os professores, uma vez que a forma como está exposta no sistema não desperta 

interesse para consultá-la.  

Essas constatações nos credenciam a inferir que essa forma de encaminhamento do 

parecer dos acadêmicos com deficiência revela-se insatisfatória, requisitando, portanto, 

revisão, aperfeiçoamento. Numa ou noutra forma de encaminhar os acadêmicos e suas 

demandas educacionais, observamos barreiras de comunicação e burocráticas.  

  Nossa pesquisa verificou a necessidade de capacitação específica na área de educação 

especial voltada para professores, bolsistas, monitores e para os servidores lotados 

principalmente na Biblioteca Central, Restaurante Universitário e Reprografia.  

Atores estratégicos, parcerias e redes de apoio se constituíram também entre as 

dimensões avaliadas nesse Programa. Nesse sentido, destacamos a equipe multidisciplinar da 

CAENE, incluindo bolsistas e monitores como implementadores diretos desse programa, 

apesar de no formato oficial não constar explicitamente como deve ser constituída a equipe de 

trabalho. Contudo, para além daqueles dois docentes identificados no quadro dessa comissão, 

nossa pesquisa constatou que há implementadores não diretamente vinculados ao programa, 

mas que são imprescindíveis a sua implementação, são os professores, a quem estamos 

chamando de implementadores de ponta. Em nenhum momento, o Programa Incluir ou a 

CAENE fazem referência a eles, nessa condição. 

  As parcerias para a implementação desse programa se fazem entre as instâncias 

intrainstitucionais e têm revelado uma contribuição adequada, sobretudo o apoio da Reitoria, 

das Pró-Reitorias de Graduação e de Assistência Estudantil, a Secretaria de Educação à 

Distância, a Superintendência de Infraestrutura e, em menor gradação, as Pró-Reitorias de 

Pesquisa e de Extensão.  

  A avaliação do subprocesso gerencial e decisório referente à organização e gestão do 

Programa Incluir na UFRN variou entre excelente, limitada, um pouco centralizada, 

burocrática, hierarquizada. Concordamos com os entrevistados no tocante à centralização e à 

burocracia. A centralização se exprime mediante a falta de divulgação do Programa Incluir, 

no desconhecimento do seu conteúdo pelos usuários, pela equipe técnica, quando manifesta 

indistinção entre o que é específico da CAENE e do programa e pelos “implementadores de 

ponta”, na falta de clareza de quem tem poder de decisão em relação à operacionalização das 

orientações da CAENE, na falta de feedback no acompanhamento dos alunos cadastrados, no 

diálogo insuficiente entre as instâncias e profissionais envolvidos no programa. Centralizada, 

ainda, em termo de sua formulação não ter consultado as IFES. Burocrática, na formalidade e 
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impessoalidade no encaminhamento do parecer emitido pela CAENE, com rígida divisão de 

atribuições entre técnicos e demais implementadores.  

  Quanto à avaliação do eixo de infraestrutura, validamos com os pesquisados as 

mudanças arquitetônicas implementadas nos últimos anos na UFRN, em suas vias públicas, 

nas edificações, na construção de rampas com guarda-corpos, calçadas com sinalização de 

direção e alerta, estacionamento para pessoas com deficiência.  

  Contudo, apontam, consensualmente, a necessidade de melhorá-la, haja vista as 

inúmeras, diversificadas e remanescentes barreiras arquitetônicas nas vias públicas, nas 

edificações, nos espaços, na sinalização inadequada nos espaços e vias públicas, bem como na 

ausência de sinalização em Braille e LIBRAS na biblioteca, na falta de mobiliário adaptado, 

na disposição inadequada de utensílios, algumas plataformas elevatórias e banheiros 

adaptados trancados, computadores numa altura inacessível na reprografia. Esses fatores 

dificultam o processo de inclusão de acadêmicos com deficiência na UFRN. 

  Convém ressaltar que entendemos que não se deve atribuir todas as mudanças 

arquitetônicas exclusivamente a esse Programa, há de se considerar que muitas reformas 

físicas, realizadas nos últimos anos na IFES, estão relacionadas ao REUNI. Assim, do ponto 

de vista da pesquisa avaliativa, o REUNI inscreve-se como um resultado imprevisto, mas 

satisfatório, que contribui com a quebra de barreiras na infraestrutura da UFRN, destarte, com 

o processo de inclusão dos acadêmicos com deficiência nessa IFES. 

  Nossa pesquisa constatou que a maioria dos serviços e recursos relativos ao eixo 

comunicação e informação, previsto no arcabouço jurídico-legal, vem sendo implementados 

na UFRN, mediante a produção, adaptação e disponibilização dos seguintes recursos didáticos 

pedagógicos em formato acessível: textos impressos em fonte ampliada e/ou no sistema 

Braille, ou convertidos em meio digital (formato DOC, PDF, MP3) e com audiodescrição, 

slides, filmes legendados e aulas gravadas. Também são realizados treinamentos para 

utilização de softwares (sintetizadores de voz, como: JAWS, Non Visual, Desktop Access, 

DOSVOX, linha braille, ledor de tela) e a disponibilização dos mesmos aos acadêmicos. 

Igualmente, verificamos o empréstimo de tecnologias assistivas como: lupa eletrônica, 

notebook, softwares, cadeira de rodas motorizada.  Identificamos os serviços da equipe 

técnica da CAENE, de intérpretes de LIBRAS e de monitoria. Ratificamos com os 

entrevistados a relevância desses recursos e serviços para o atendimento das necessidades 

educacionais específicas. 

  Entretanto, verificamos que os recursos identificados não são distribuídos 

equitativamente entre os discentes com deficiência visual, tampouco entre os diferentes tipos 
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de deficiências, sobretudo com os discentes com deficiência auditiva – surdez. Interroga-nos 

essa distinção, sobretudo porque, consoante o próprio quadro disponibilizado pela CAENE, 

não consta um quantitativo maior desse tipo de deficiência na UFRN que pudesse justificar tal 

prioridade, mas exatamente de discentes com surdez.  

  No que tange aos acadêmicos com surdez, a comunicação se efetiva 

preponderantemente por meio da mediação de intérprete/tradutor de LIBRAS, mas requisita 

também à produção e edição de recursos didáticos pedagógicos audiovisuais, equipamentos 

de tecnologia assistiva, leitura labial. 

  Em se tratando da quantidade de equipamentos de tecnologia assistiva e de recursos 

didáticos em formato acessível, também verificamos que há assimetria entre o atendimento 

das necessidades educacionais dos acadêmicos com deficiência visual e dos acadêmicos com 

surdez.  

  A qualidade dos recursos e serviços disponibilizados foi avaliada com gradações 

distintas, variou de bom a excelente, mas ainda precisa melhorar. Compreendemos que 

quando focada apenas nos equipamentos e nos recursos didáticos adaptados no LA, 

destinados ao atendimento das necessidades educacionais dos acadêmicos com deficiência 

visual, a tendência é de se avaliá-los como excelentes, mas, mesmo esses serviços, quando 

avaliados nas outras dimensões e subprocessos, e para outros tipos de deficiência, esse 

conceito não se sustenta conforme evidenciamos anteriormente. 

  A respeito dos recursos e serviços existentes e disponibilizados satisfatoriamente, a 

pesquisa apontou de forma consensual os recursos didático-pedagógicos em formato acessível 

e os recursos de tecnologia assistiva detalhados anteriormente quando fizemos referência ao 

eixo de comunicação e informação. Evidenciaram em menor proporção a criação do 

repositório de informação acessível (RIA), o Curso Letras LIBRAS, o laboratório de 

acessibilidade (LA) e a bolsa acessibilidade, acompanhamento didático-pedagógico 

desenvolvido por pedagogas e o trabalho da assistente social e das psicólogas da CAENE. 

  Como vimos, nossa pesquisa identificou como principais fatores que facilitam o 

processo de implementação do Programa Incluir na UFRN e podemos sintetizar os seguintes: 

a produção, adaptação e disponibilização de múltiplos recursos didático-pedagógicos em 

formato acessível, com qualidade e em correspondência às necessidades educacionais 

específicas, principalmente dos discentes com deficiência visual, disponibilização de 

equipamentos de tecnologia assistiva, apoio da reitora e as parcerias com as Pró-Reitorias, 

regularidade de repasse de recurso financeiro, criação da bolsa acessibilidade, 

institucionalização da política de inclusão educacional e a criação de normatizações relativas 
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à educação inclusiva, a adesão de alunos com necessidades educacionais específicas e de 

alguns professores, serviço de intérprete/tradutor de LIBRAS, a criação do Laboratório de 

Acessibilidade na Biblioteca Central Zila Mamede, do setor de Musicografia Braille na Escola 

de Música, do setor de acessibilidade da Secretaria de Educação à Distância (SEDIS), 

repositório de informação acessível (RIA), certa acessibilidade das vias públicas, edificações, 

aquisição de plataformas, construção de rampas. 

 Na contracorrente, ou seja, avaliar os recursos e serviços deficitários não se constituiu 

uma tarefa fácil. A princípio, entre todos os entrevistados circundou o receio, mas foi vencido. 

A fala de uma professora é emblemática nesse sentido, diz ela: é uma questão que eu não me 

sinto confortável pra responder. Os demais, estrategicamente, assinalaram de maneira 

genérica recursos humanos e materiais e a acessibilidade da infraestrutura, mas enfatizaram a 

restrita mediação da CAENE com os professores. Restrita porque circunscrita ao parecer que 

nem sempre contém as informações suficientes para a compreensão dos procedimentos a 

serem adotados pelos professores, ou pela distorção da mensagem, o que, agregado ao 

desconhecimento ou pouco conhecimento de educação inclusiva, resulta em equívocos, em 

discriminação ou no atendimento parcial de necessidades educacionais específicas, sobretudo 

para aqueles que têm vergonha de expor suas dificuldades educacionais vinculadas à 

deficiência. No limite, tal restrição se configura como barreiras atitudinal e de comunicação e 

informação. 

  As barreiras burocráticas também foram mencionadas recorrentemente na pesquisa. 

Elas se expressam no formalismo e na impessoalidade do parecer técnico que, se de um lado 

não traduz a realidade da necessidade educacional desse discente na totalidade, por outro lado 

não consegue sensibilizar os professores para tratar as diferenças sem discriminação, 

desencadeando o distanciamento, dificultando a aproximação e a troca de experiências e de 

saberes entre professores e CAENE.   

As barreiras explicitadas anteriormente reafirmam múltiplos e distintos fatores que 

dificultam a implementação do Programa Incluir, reveladas na frágil comunicação entre os 

implementadores, na falta de divulgação do programa e do seu conteúdo, na segmentação 

entre os que planejam e os que executam, fortalecida através da precária mediação entre esses, 

sem discussão do conteúdo do parecer, praticamente sem diálogos, sem trocas de experiências 

e de saberes.  

  Inferimos que a interlocução não satisfatória entre os implementadores reflete na baixa 

adesão dos professores, manifesta na parca participação em reuniões, em capacitações, no 

desconhecimento do programa e dos serviços existentes e disponibilizados, na demora do 
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envio dos textos ao LA. Essa “resistência”, inscreve-se, a nosso juízo, como um dos fatores 

que dificultam a implementação do mesmo. Expressa, por outro lado, a subestimação do 

Programa Incluir com os implementadores de ponta, imprescindíveis ao processo de 

implementação, do nosso ponto de vista.  

  Subestimar a participação dos professores constitui, no nosso entendimento, o ponto 

mais frágil desse programa, nessa dimensão. Isto porque, se considerarmos que todas as 

barreiras foram quebradas, essas serão insuficientes se o professor, em sala de aula, não 

estiver comprometido e revestido de conhecimento e vontade para utilizar todas as estratégias 

e serviços que a educação inclusiva exige.  

  Destacamos também, em termos dos fatores que dificultam a implementação, o 

descompasso entre o quantitativo de técnicos da CAENE e dos bolsistas do LA e as demandas 

apresentadas, sobretudo os transtornos mentais, que se inscrevem como demanda reprimida 

nesse contexto. Ressaltamos que, embora esses acadêmicos não componham o público-alvo 

do Programa Incluir, o destaque ancora-se em duas razões principais. Uma, chamar a atenção 

dos gestores, a começar pelo MEC, para o fato de que essa é uma necessidade presente e 

crescente nas Universidades e que requer enfrentamento, pois seus efeitos se fazem sentir no 

processo de aprendizagem.  A outra remete a enfatizar as contradições que permearam o 

relato do gestor da CAENE acerca do suporte dado a essa demanda e que não encontra eco 

nas narrativas dos professores.   

  Outras dificuldades foram ventiladas, como: resistência de parte de professores em 

atender o direito de tempo adicional nas provas e em participar das capacitações sobre 

educação inclusiva, pouca flexibilização nas avaliações, nos horários e na frequência às aulas, 

demora no envio de textos para serem adaptados no laboratório de acessibilidade, 

descompasso entre o crescimento das demandas e a inalterabilidade do tamanho da equipe 

técnica da CAENE. 

  Na perspectiva de enfrentamento dos fatores que dificultam a implementação do 

Programa Incluir na UFRN, ou na busca de aperfeiçoar os recursos, serviços e equipamentos 

acessíveis existentes no contexto estudado, destacamos: a audiodescrição nos textos adaptados 

no LA e em sala de aula; ampliação do acervo de partituras em Braille; redução do prazo de 

devolução dos materiais acessíveis aos alunos com deficiência visual; disponibilização de 

slides aos discentes com deficiência auditiva; informações em LIBRAS e em Braille na 

identificação de setores, blocos de aula, salas de aula, bibliotecas, auditórios, laboratórios, 

banheiros, restaurantes, lanchonetes, reprografias e murais; ampliação da quantidade de 

intérprete de LIBRAS, principalmente no curso de Letras/LIBRAS, para evitar atraso na 
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matrícula em componentes curriculares obrigatórios, assim como para alcançar de forma mais 

efetiva os informativos no SIGAA e nos editais e, ainda, para efetivar a comunicação bilíngue 

(LIBRAS/português); instalação de laboratório e uma sala de edição para adaptar materiais 

em formato acessível para estudantes com deficiência auditiva; oferta de capacitação em 

LIBRAS para funcionários do Restaurante Universitário, Biblioteca e reprografia; melhoria 

na mediação entre intérprete de LIBRAS e professores, assim como entre a CAENE, 

coordenação de cursos, professores e discentes. Todas essas sugestões são válidas para 

atenuar as barreiras atitudinais relacionadas a alguns professores.   

  Sinalizamos também os aspectos que merecem, na nossa concepção, ser revistos, quais 

sejam: definição clara e precisa do objetivo do programa e abrangência do público-alvo dessa 

política na UFRN, cuja implicação mais direta e imediata se manifesta por meio da assimetria 

de recursos e serviços em consonância com as demandas apresentadas, desencadeando 

expectativas e frustrações, e contribuindo com o que se propõe a combater, isto é, uma 

inclusão precária, marginal. Igualmente, merece repensar a discrepância na implementação 

dos eixos orientadores do programa, precisamente em relação aos eixos programas de 

pesquisa e programas de extensão. Tais aspectos configuram-se como elementos que 

dificultam a implementação do Programa Incluir na UFRN.  

As dificuldades, lacunas, fragilidades verificadas na implementação do Programa 

Incluir na UFRN de certa forma refletem a fragilidade do seu desenho, exprimem certamente 

as contingências, os imprevistos, as mudanças, as adaptações, as correlações de forças, 

interesses divergentes, preferências transversais inerentes à implementação, levando-nos a 

concordar com Arretche (2001), quando afirma que seria ingênuo pensar que um programa 

público possa ser implementado inteiramente segundo o desenho e os meios previstos pelos 

formuladores. 

A despeito das lacunas e fragilidades detectadas, é inegável reconhecer que a 

implementação de um conjunto de recursos, serviços e equipamentos de tecnologia assistiva 

contribuíram e contribuem para atenuar as distintas barreiras que se interpõem na 

aprendizagem dos acadêmicos com deficiência na UFRN. Portanto, o Programa Incluir tem 

se revelado de grande importância na formação profissional desses estudantes na UFRN, 

contribuindo com a terminalidade do curso.  

Esse fato, ao lado de outros, deve contribuir para a desconstrução do preconceito que 

equaliza deficiência à incapacidade. Cabe a retórica de que se forem dadas as condições 

condizentes com as necessidades educacionais das pessoas com deficiência, o processo de 

aprendizagem dessas pessoas ocorre de forma satisfatória. Engrossamos também a retórica de 
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que as limitações são atenuadas quando se minimizam as múltiplas barreiras sociais, 

pedagógicas, de comunicação e informação, arquitetônicas, de transporte e burocráticas. 

 A avaliação de implementação do Programa Incluir na UFRN revelou possibilidades e 

limites que, supomos, adensam reflexões, reedição de serviços e recursos que contribuem para 

tornar a educação superior possível a todos, inclusive àqueles que carregam intrinsicamente as  

marcas das diferenças. Oferece aos não sectários a oportunidade de revisão e mudança de 

direção de certos procedimentos, remete à ressignificação, alteração e correção daquilo que 

desvia, dificulta, fragiliza a proposta do Programa nos parâmetros estudados. Sinaliza também 

para a possibilidade de criação e articulação de novas estratégias que minimizem as inclusões 

excludentes, sem se distanciar da compreensão de que a inclusão só é possível parcialmente, 

pois, desencadeada por uma ordem social excludente, requer para sua efetivação plena a 

reversão dessa mesma ordem. 

  A pesquisa nos baliza a propor as seguintes sugestões/atividades: ampliação da equipe 

de recursos humanos da CAENE, especificamente a inserção de especialistas na área de saúde 

mental, incluindo os bolsistas; aquisição de mais equipamentos; melhoria na infraestrutura; 

ampliação e diversificação das capacitações, envolvendo, além de professores, outros 

servidores; promoção de eventos para atenuação das barreiras atitudinais e intensificação da 

aproximação com a temática de educação inclusiva; providências na adequação de mobiliário; 

ampliação dos recursos financeiros para a bolsa acessibilidade; divulgação do Programa 

Incluir; ampliação do canal de comunicação entre CAENE com os discentes que constituem 

seus usuários, professores, gestores e diferentes instâncias da instituição; promoção de 

avaliações internas das ações implementadas e sua ampla divulgação. Além dessas sugestões, 

acreditamos que suscitar a discussão para pressionar a introdução da disciplina educação 

especial em todos os cursos da licenciatura e, desse modo, contribuir com o entendimento de 

que a inclusão educacional é transversal a todos os cursos, é uma decisão/ação de todos que 

fazem a academia. E, finalmente, mas não menos importante, defendemos a participação 

sistemática de todas as partes envolvidas, principalmente dos professores na implementação 

do Programa Incluir, sem os mesmos o processo de inclusão tende a ficar incompleto. 
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 APÊNDICE A: Teses e Dissertações que abordam Ensino Superior, Políticas Inclusivas 
no Ensino Superior. 

 
AUTOR TÍTULO OBJETIVO ANO NÍVEL E-mail 
FERREIRA, 
NILMA 
 MARIA 
CARDOSO 

EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA NO 
ENSINO 
SUPERIOR: 
ANÁLISE DE 
POLÍTICAS 
EDUCACIONAIS 
PARA A PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA 
NA 
UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO 

Analisar como estão 
sendo construídas as 
políticas educacionais 
inclusivas para a 
pessoa com deficiência 
na UFMA 

2012 Mestrado 
Acadêmico 

X 

PIZA, 
MARIA 
HELENA 
MACHADO 

O PROCESSO 
INCLUSIVO EM 
UMA 
INSTITUIÇÃO 
PARTICULAR DE 
ENSINO SUPERIOR 
DO ESTADO DE 
SÃO PAULO 

Verificar como ocorria 
a inclusão de alunos 
com deficiência nos 
cursos de graduação da 
Universidade 
Metodista de 
Piracicaba 

2011 Doutorado lenapiza@ 
yahoo.com.br  
 

SOUZA, 
DEBORA 
JULIANA 
NEPOMU 
CENO 

POLÍTICA DE 
EDUCAÇÃO 
SUPERIOR E OS 
PROGRAMAS DE 
PERMANÊNCIA 
PARA 
UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS: UM 
ESTUDO DA 
UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 
MATO GROSSO DO 
SUL 

Investigar os 
programas de 
permanência 
implementados nas 
universidades públicas, 
em específico a 
Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul 
(UFMS), no contexto 
das políticas de 
Educação Superior, no 
período de 2003 a 
2010. 

2012 Mestrado 
Acadêmico 

X 

CASTILHO, 
ANNAMA 
RIA 
COELHO DE 

CARACTERIZAÇÃ
O DAS 
CONDIÇÕES DE 
ACESSIBILIDADE 
PREVISTAS PARA 
O ACADÊMICO 
COM 
NECESSIDADES 
EDUCACIONAIS 
ESPECIAIS NAS 
INSTITUIÇÕES 
PÚBLICAS DE 
ENSINO SUPERIOR 
DO ESTADO DO 
PARANÁ 

Caracterizar as 
estratégias de 
acessibilidade para a 
permanência do 
acadêmico com NEE 
nas Universidades 
públicasEstaduais e 
Federais do Estado do 
Paraná 

2012 Mestrado 
Acadêmico 

annamariacda@ 
gmail.com  
 

FARIA, 
DENILDA 
CAETANO 
DE 

ACESSO E 
PERMANÊNCIA 
DOS ESTUDANTES 
DE ORIGEM 
POPULAR À 
EDUCAÇÃO 

Avaliar o Programa 
Conexões de Saberes 
na Universidade 
Federal do Tocantins, 
no campus de Palmas 

2011 Mestrado 
Profissiona
l 

X 
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SUPERIOR: UMA 
AVALIAÇÃO DO 
PROGRAMA 
CONEXÕES DE 
SABERES NA UFT 
CAMPUS DE 
PALMAS 

TEIXEIRA, 
LEILA 
MARCAL 
BENICIO 

AVALIAÇÃO DO 
PROCESSO DE 
IMPLEMENTAÇÃO 
DOS 
PARÂMETROS 
PARA A ATUAÇÃO 
DE ASSISTENTES 
SOCIAIS NA 
POLÍTICA DE 
SAÚDE EM 
PERNAMBUCO 

Realizar uma avaliação 
de como os Parâmetros 
vêm sendo 
implementado em 
Pernambuco e de que 
forma ele tem se 
constituído como 
elemento fundamental 
para uma prática 
profissional condizente 
com os seus objetivos 
profissionais, 
reconhecendo os 
limites e possibilidades 
de sua efetivação 

2012 Mestrado 
Acadêmico 

leilabenicio@ 
imip.org.br  
 

SANTOS, 
ANTONIO 
CARLOS 
NOGUEIRA 

ACESSIBILIDADE 
DA PESSOA DOM 
DEFICIÊNCIA 
FÍSICA: O CASO  
DA 
UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 
SERGIPE 

Identificar as 
dificuldades de 
acessibilidade 
encontradas pelas 
pessoas com 
deficiência física na 
Universidade Federal 
de Sergipe 

2012 Mestrado 
Acadêmico 

acnsufs@ 
yahoo.com.br  
 

KOGLIN, 
JOAO 
CARLOS DE 
OLIVEIRA 

PROPOSTA DE 
AVALIAÇÃO 
ECONÔMICO-
FINANCEIRA DO 
PROGRAMA DE 
REESTRUTURAÇÃ
O E EXPANSÃO 
DAS 
UNIVERSIDADES 
FEDERAIS 
BRASILEIRAS NA 
UFPEL 

Apresentar uma 
proposta de avaliação 
econômico-financeira 
do programa REUNI 
na UFPEL 

2011 Mestrado 
Acadêmico 

joao_koglin@ 
ufpel.tche.br  
 

CASTRO, 
SABRINA 
FERNAN 
DES DE 

INGRESSO E 
PERMANÊNCIA DE 
ALUNOS COM 
DEFICIÊNCIA EM 
UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS 
BRASILEIRAS 

Identificar as ações e 
iniciativas de 
universidades públicas 
brasileiras quanto ao 
ingresso e permanência 
de pessoas com 
deficiência, a fim de 
verificar as barreiras e 
os facilitadores 
encontrados por esses 
estudantes no cotidiano 
do ensino superior. 

2011 Doutorado egmendes@ 
ufscar.br  
 

ROCHA, 
TEREZINHA 
CRISTINA 
DA COSTA 

POLÍTICAS 
PÚBLICAS PARA O 
ENSINO 
SUPERIOR: 
ESTUDO SOBRE A 
INCLUSÃO E O 

Não identificado no 
resumo 

2012 Mestrado 
Acadêmico 

krischamber@ 
bol.com.br 
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DESEMPENHO 
ACADÊMICO DOS 
BOLSISTAS DO 
PROUNI EM UMA 
IES PRIVADA DE 
MINAS GERAIS 

Fonte: Construído com base em levantamento da CAPES em 17/06/2014 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



379 
 

APÊNDICE B: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, HUMANAS E LETRAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

TÍTULO DA PESQUISA: AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO 

DO PROGRAMA INCLUIR NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE (2012- 2014). 

 

INVESTIGADORES: Prof. Dr. Lincoln de Moraes Souza 

                                       Doutoranda: Maria do Perpétuo Socorro Rocha Sousa Severino 

 

OBJETIVO DO ESTUDO: O (a) senhor (a) está sendo convidado (a) a participar, 

espontaneamente, de uma pesquisa que tem como objetivo Avaliar o processo de 

implementação do Programa Incluir na UFRN no período de 2012 a 2014.. 

 

PROCEDIMENTOS: Os sujeitos da pesquisa participarão de uma entrevista semi-

estruturada consoante ao roteiro do Apêndice C. Para avaliar como o Programa Incluir está ou 

não contribuindo para o processo de inclusão de discentes com deficiência no ensino superior, 

na UFRN. 

 Todos os participantes são voluntários, sendo incluídos na pesquisa por livre e 

espontânea vontade e, a qualquer momento, poderá desistir de participar desta pesquisa, sem 

problemas. 

 

RISCOS: Esta pesquisa não oferece riscos à sua integridade física, moral, social, econômica 

e emocional, visto que as informações serão obtidas por meio da aplicação de um roteiro de 

entrevista, asseguradas a confidencialidade e privacidade das mesmas, bem como a proteção 

da sua imagem, não sendo as informações utilizadas em seu prejuízo. Como forma de 

prevenir a possibilidade de algum constrangimento decorrente da situação da deficiência, o 
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participante poderá ler antecipadamente o roteiro da entrevista, estando livre para tirar as 

dúvidas e decidir quais questões irá responder e se, ainda assim, sentir-se constrangido 

durante o desenvolvimento da mesma, a pesquisa será interrompida imediatamente e os 

pesquisadores assumem a responsabilidade de dar assistência integral às complicações e 

danos decorrentes dos riscos previstos, assim como a concessão de ressarcimentos e 

indenizações previstas, caso seja comprovada legalmente a sua necessidade. 

 

BENEFÍCIOS: Nesta pesquisa todos os participantes poderão discutir aspectos relacionados 

com o processo educativo no qual estão inseridos, refletindo sobre os fatores que facilitam e 

os fatores que dificultam esse processo, podendo contribuir para a sua melhoria no contexto 

pesquisado.  

 

CONFIABILIDADE DA PESQUISA: Os resultados da pesquisa serão divulgados sem a 

identificação dos pesquisados, preservando o sigilo, pois utilizaremos cognome. 

 

Em caso de emergir alguma dúvida a respeito desta pesquisa poderá entrar em contato 

com os pesquisadores pelos seguintes meios: 

a) Prof Lincoln Moraes de Souza 

Avenida Senador Salgado Filho, 3000, Lagoa Nova, Natal/RN. Programa de Pós-

Graduação em Ciências Sociais.  

Telefone: (84) 32153559 

e-mail: lincolnmoraes@ufrnet.com 

b) Doutoranda Maria do Perpétuo Socorro Rocha Sousa Severino 

Rua Juvenal Lamartine, 80, Mossoró/RN CEP 59600-155 

Telefone: (84) 96251087 

e-mail: socorro.rss@bol.com.br 

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, ________________________________________________________declaro que 

estou ciente dos objetivos da pesquisa, dos procedimentos, dos riscos e dos benefícios que a 

pesquisa envolve. Autorizo a realização da entrevista e a utilização dos dados originados 

destes procedimentos para fins didáticos e de divulgação em revistas científicas brasileiras ou 

estrangeiras. Dessa forma, concordo e dou meu consentimento, em participar voluntariamente 
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da pesquisa “Avaliação do Processo de Implementação do Programa Incluir na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (2012 – 2014). 

 

 

Participante da pesquisa: 

______________________________________________ 

Nome/assinatura do participante da pesquisa 

 

 

Pesquisador responsável: 

____________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

Natal, ____de __________de 2015. 
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APÊNDICE C: ROTEIRO DE ENTREVISTA COM DISCENTES COM 

DEFICIÊNCIA 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, HUMANAS E LETRAS - CCHLA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS - PPGCS 
 

Entrevista nº: _______ Data: _________ Local: ___________________ 

 

I – DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS: 

      1.1 Forma de Ingresso na UFRN: _____________________________________________ 

1.2 Ano de Ingresso na UFRN: _______________________________________________ 

1.3 Curso que está matriculado na UFRN: ______________________________________ 

1.4 Período que está cursando:_______ Horário de suas aulas: ______________________ 

1.5 Quantidade de disciplinas, geralmente, matriculadas por semestre? _______________ 

1.6 Tipo de Deficiência: __________________________  Congênita (  ) ou Adquirida (  ) 

1.7 Sexo: Masculino (  ) Feminino (  ).                                 Idade: ___________________ 

      1.8 Estado civil: (  ) Solteiro(a); (  ) Casado(a); (  )Separado(a); (  )Viúvo(a); (  ) Outros(a) 

      1.9 Desenvolve alguma atividade remunerada?  (  ) Sim   (  ) Não 

      1.10 Renda familiar: _______________________________________________________ 

      1.11 E-mail: ____________________________________.      Telefone: ______________ 

 

II – DADOS REFERENTES AO OBJETO DE ESTUDO 

       2.1 No processo de formação profissional, você precisa de algum atendimento, apoio, 

             serviço especializado? Sim (  )   Não (  ).  

       2.1.1 A resposta anterior sendo afirmativa, identifique recursos34,  serviços,  

equipamentos 

                                                 
34 Recursos humanos, referimo-nos, sobretudo, aos serviços de guia-intérprete, tradutor e intérprete de LIBRAS, 

apoios pedagógicos, psicopedagógicos, psicológico, assistencial, ledor, dentre outros. Recursos materiais, 
notadamente, materiais didáticos-pedagógicos em braile, áudio, LIBRAS, legendados, com fonte ampliada; 
equipamentos de tecnologia assistiva: leptop, softwares, sintetizador de voz, computador adaptado, cadeiras de 
roda, equipamentos e mobiliários adaptados. Entre os serviços incluem-se também àqueles referentes a espaços, 
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       de tecnologia  assistiva, materiais didáticos  e  pedagógicos  acessíveis,  apoios  que  você  

       necessita:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2.2 Identifique os recursos, serviços, atividades, equipamentos de tecnologia assistiva, 

materiais didáticos e pedagógicos acessíveis, disponibilizados pela UFRN a você. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2.3 Os recursos, serviços, atividades, equipamentos de tecnologia assistiva, materiais 

didáticos e pedagógicos acessíveis e apoios materializados na UFRN:  

2.3.1 São disponibilizados por que órgão/departamento/ professor/centro acadêmico? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2.3.2 Como e quando teve acesso a essa informação?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2.3.3 Quais são os critérios exigidos para se ter acesso aos serviços e recursos?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2.3.4 A quantidade de serviços, equipamentos de tecnologia assistiva, materiais didáticos 

e pedagógicos acessíveis, atende às suas necessidades?  (  ) Sim; (  ) Em parte;  (  ) Não. 

Explique:________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2.3.5 A periodicidade que esses serviços e recursos são disponibilizados é satisfatória? 

(   ) Sim     (   ) Não. Por que?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2.3.6 Os recursos e serviços são adequados às necessidades educacionais dos acadêmicos 

com deficiência?   (  ) Sim;  (  ) Não.  Por que? 

                                                                                                                                                         
ambientes, edificações sintonizados com os princípios do desenho universal, isto é, acessíveis. Recursos 
financeiros. 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2.3.7 Dos recursos e serviços existentes e disponibilizados, quais são os satisfatórios?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

       2.3.8 Dos recursos e serviços existentes e disponibilizados, quais são os deficitários,  

       considerando:  quantidade,  periodicidade,  adequação,  qualidade,  disponibilidade,   

       inexistência?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2.3.9 Como avalia a qualidade desses serviços e recursos especializados e 

disponibilizados pelo Programa Incluir?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2.4 Existe alguma necessidade educacional não tendida pela UFRN?  (  ) Sim  (  ) Não. 

2.4.1 Caso afirmativo, qual (is)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2.5 Como você avalia o grau e a qualidade da acessibilidade dos espaços, ambientes, 

edificações, mobiliários, equipamentos da UFRN?  

(    ) Excelente          (   ) Bom           (   ) Ruim. Explique 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2.6 De 01 a 10, que nota daria a todos os recursos, serviços e arquitetura e urbanização na 

UFRN ________. Justifique sua resposta. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2.7 Quais são os principais fatores que facilitam o processo de formação profissional 

(ensino, pesquisa e extensão) de acadêmicos com deficiência UFRN? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2.8 Quais são os principais fatores que dificultam o processo de formação profissional 

(ensino, pesquisa e extensão) de acadêmicos com deficiência UFRN? 

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________ 

3. Como você avalia a organização e gestão (capacidade de tomar decisão para atender as 

demandas em quantidade, celeridade, qualidade, adequação, grau de (des)centralização e 

autonomia) desse Programa a nível local?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. Que sugestões daria para melhorar o Programa Incluir na UFRN? 

________________________________________________________________________ 

 

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: 
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APÊNDICE D: ROTEIRO DE ENTREVISTA COM DOCENTE 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, HUMANAS E LETRAS - CCHLA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS - PPGCS 
 

Entrevista nº: _______ Data: _________ Local: ___________________ 

 

I – DADOS GERAIS 

1. Entre as disciplinas que está lecionando nesse semestre, tem algum discente com   

      deficiência?  (  ) Sim    (  ) Não 

2. Qual é (são) o(s) tipo (s) de deficiência? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Encontra alguma dificuldade em lecionar acadêmicos com deficiência? (  ) Sim (  ) Não 

Caso afirmativo, identifique o(s) tipo(s) de deficiência e as dificuldades. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Usa algum material didático - pedagógico e/ ou outros recursos para atender as 

demandas específicas dos discentes com deficiência?    (  ) Sim         (  ) Não 

5. Sendo a resposta anterior afirmativa, cite os materiais didático-pedagógicos e/ou outros 

recursos utilizados nas aulas e avaliações para cada tipo de deficiência. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. Como você acessa, ou orienta/encaminha os acadêmicos com deficiência para os 

recursos, serviços, equipamentos de tecnologia assistiva, materiais didáticos e 

pedagógicos na UFRN?  

6.1 A que órgão(s)/departamento(s)/centro(s) acadêmico(s) encaminha? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________          

6.2 Quais são os critérios exigidos para o acesso aos serviços e recursos disponibilizados 

pelo Programa Incluir?   
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6.3. A quantidade de serviços, equipamentos de tecnologia assistiva, materiais didáticos e   

       pedagógicos acessíveis, atende as necessidades dos acadêmicos com deficiência?   

       (  ) Sim;       (  ) Em parte;        (  ) Não.              

Explique:_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6.4 A periodicidade com que esses serviços e recursos são disponibilizados corresponde ao  

ritmo das suas atividades docentes? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6.5 Os recursos e serviços são adequados às necessidades educacionais dos acadêmicos  

com deficiência?   (  ) Sim;  (  ) Não.  Por que? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7. Existe alguma necessidade educacional não tendida pela UFRN?  (  ) Sim    (  ) Não. 

7.1 Caso afirmativo, qual (is)? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

8. Como avalia o grau e a qualidade da acessibilidade dos espaços, ambientes, edificações,  

    mobiliários, equipamentos da UFRN? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9. Como avalia a qualidade dos serviços e recursos especializados existentes  e  

disponibilizados pelo Programa Incluir? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

10. De 01 a 10, que nota daria aos mesmos? ________. Justifique sua resposta. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

11. Você considera necessário algum tipo de orientação/capacitação para trabalhar com  

      discentes com deficiência ? (  ) Sim     (  ) Não.  

11.1 Caso a resposta anterior seja afirmativa, o que sugere?  
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

11.2  O Programa Incluir tem ofertado capacitações, você tem participado?  

        (  )  Sim       (  ) Não. Por que?  

    12. Quais são os recursos e serviços satisfatórios do Programa Incluir?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

    13. Quais são os recursos e serviços deficitários do Programa Incluir considerando:  

          quantidade, periodicidade, adequação, qualidade, disponibilidade, inexistência?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

    14. Quais são os principais fatores que facilitam a implementação do Programa Incluir na  

          UFRN? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

15. Quais são os principais fatores que dificultam a implementação do Programa Incluir na 

      UFRN?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

16. Como você avalia a organização e gestão (capacidade de tomar decisão para atender as 

demandas em quantidade, celeridade, qualidade, adequação, grau de (des)centralização e 

autonomia) desse Programa a nível local?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

17. Que sugestões daria para melhorar a implementação do Programa Incluir na UFRN? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: 
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APÊNDICE E: ROTEIRO DE ENTREVISTA COM O COORDENADOR DO 

PROGRAMA INCLUIR  

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, HUMANAS E LETRAS - CCHLA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS - PPGCS 
 

Entrevista nº: _______ Data: _________ Local: ___________________ 

 

I – DADOS GERAIS 

  A partir de 2012 o Programa Incluir: acessibilidade no ensino superior configura-se 

como política de inclusão nesse nível educacional com base em quatro eixos de intervenção. 

Na UFRN (campus central e nos campi): 

1. A partir de quando esse Programa é implementado? _______________________________ 

2. A que órgão está vinculado na estrutura organizacional? 

___________________________________________________________________________ 

3. Quais são os eixos implementados na UFRN?     

___________________________________________________________________________    

3.1 Considerando a prioridade de implementação de algum eixo, quais as razões que     

      explicam essa decisão? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Identifique recursos35, serviços, equipamentos de tecnologia assistiva, materiais  

    didáticos e pedagógicos acessíveis e outras atividades e apoios especializados  

    implementados pelo Programa Incluir.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Como esses serviços e recursos são divulgados no âmbito da comunidade acadêmica? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

                                                 
35 Referimo-nos a recursos humanos (composição da equipe de trabalho), materiais e financeiros 
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6. Como se efetiva o acesso dos acadêmicos com deficiência a esses serviços e recursos?   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Descreva como são organizados e implementados recursos, serviços, atividades e apoios 

    especializados 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. Em se tratando dos recursos humanos:  

8.1.1 Quantos, quais são e como são selecionados os profissionais que compõem o quadro? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8.1.2 Recebem ou proporcionam capacitações?  Discorra sobre as capacitações  

         implementadas 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8.2 Sobre os recursos financeiros: como são alocados, valores e periodicidade de repasses? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9. A quantidade de recursos, serviços, equipamentos de tecnologia assistiva, materiais    

      didáticos e pedagógicos acessíveis, apoios especializados e disponibilizados atende as  

      necessidades dos acadêmicos com deficiência?  (   ) Sim;       (   ) Em parte;      (   ) Não.       

Explique:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10. A periodicidade com que esses serviços e recursos são disponibilizados corresponde       às  

      necessidades dos discentes com deficiência? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

11 Os recursos e serviços são adequados às necessidades educacionais dos acadêmicos com   

     deficiência?      (  ) Sim;       (  ) Não.  Por que? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

12. Quais são os recursos e serviços satisfatórios implementados pelo Programa Incluir?  
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

13. Quais são os recursos e serviços deficitários implementados pelo Programa Incluir,  

      considerando: quantidade, periodicidade, adequação, qualidade, disponibilidade,  

      inexistência?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

14. A UFRN mantém alguma parceria ou estabelece uma rede de apoio com outras  

      instituições que trabalham com educação numa perspectiva inclusiva?   

      (   )  Sim   (   ) Não. Caso afirmativo a partir de que e como se efetivam?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

15. Existe alguma necessidade educacional especial não tendida pela UFRN?   

      (  ) Sim      (  ) Não. Caso afirmativo, qual (is)? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

16. Como avalia a qualidade dos serviços e recursos especializados existentes e 

       disponibilizados por meio do Programa Incluir, na UFRN? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

17. Como você avalia o grau e a qualidade da acessibilidade dos espaços, ambientes,  

    edificações, mobiliários, equipamentos da UFRN. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

18. De 01 a 10, que nota daria aos mesmos? ________. Justifique sua resposta.  

       

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

19. Quais são os principais fatores que facilitam o processo de implementação do Programa 

Incluir na UFRN? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

20. Quais são os principais fatores que obstacularizam o processo de implementação do 

Programa Incluir na UFRN? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

21. Que sugestões daria para melhorar o Programa Incluir? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: 

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE F: ROTEIRO DE ENTREVISTA COM TÉCNICOS DA CAENE 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, HUMANAS E LETRAS CCHLA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS - PPGCS 
 

Entrevista nº: _______ Data: _________ Local: ___________________ 

 

I – DADOS GERAIS 

7. Há quanto tempo você trabalha com acadêmicos com deficiência na UFRN?      

______________________________________________________________________ 

8.  Qual o órgão que está lotado (a)? 

______________________________________________________________________ 

9. Qual é o seu vínculo trabalhista com a UFRN? 

______________________________________________________________________ 

10. Na UFRN, os recursos, serviços, equipamentos de tecnologia assistiva, materiais  

     didáticos e pedagógicos são organizados e implementados por que órgão(s)? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

11. Como esses serviços e recursos são divulgados no âmbito da comunidade acadêmica? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

12. Como se efetiva o acesso dos acadêmicos com deficiência a esses serviços e recursos? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

    7. A quantidade de serviços, equipamentos de tecnologia assistiva, materiais didáticos e  

         pedagógicos acessíveis, disponibilizados atende as necessidades dos acadêmicos com  

deficiência?  (   ) Sim;        (   ) Em parte;       (   ) Não.          

Explique:_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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    8. A periodicidade com que esses serviços e recursos são disponibilizados corresponde     às  

        necessidades dos discentes com deficiência? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9. Os recursos e serviços são adequados às necessidades educacionais dos acadêmicos com    

deficiência?   (  ) Sim;  (  ) Não.  Por que? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

10. Quais são os recursos e serviços satisfatórios disponibilizados por meio do Programa 

Incluir?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

11. Quais são os recursos e serviços deficitários, considerando: quantidade, periodicidade,  

      adequação, qualidade, disponibilidade, inexistência do Programa Incluir?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

12. Qual (is) o(s) tipo(s) de deficiência que você trabalha? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

13. Quantos discentes com esse tipo de deficiência estão matriculados na UFRN e, quantos 

você atende, em geral, por semestre? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

14. Descreva em que consiste o atendimento aos discentes com deficiência atendidos por 

você.     

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

15. Encontra alguma dificuldade em trabalhar com acadêmicos com deficiência?  

       (   ) Sim       (   ) Não.  Caso afirmativo, identifique-as.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

16. Quanto às capacitações realizadas pela CAENE, você participa  (   )  Sim    (   ) Não  
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 Por que? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

17. Existe alguma necessidade educacional não tendida pela UFRN?   (  ) Sim      (  ) Não. 

      

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 17.1 Caso afirmativo, qual (is)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 18. Como avalia a  qualidade  dos  serviços  e  recursos  especializados  existentes  e    

       disponibilizados na UFRN? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 19. Como você avalia o grau e a qualidade da acessibilidade dos espaços, ambientes,  

       edificações, mobiliários, equipamentos da UFRN. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 20. De 01 a 10, que nota daria aos mesmos? ________. Justifique sua resposta.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 21. Como você avalia a organização e gestão (capacidade de tomar decisão para atender as  

       demandas em quantidade, celeridade, qualidade, adequação, grau de (des)centralização  

        e autonomia) do Programa Incluir na UFRN 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 22. Quais são os principais fatores que facilitam a implementação do Programa Incluir na  

       UFRN? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 23. Quais são os principais fatores que dificultam a implementação do Programa Incluir  

 na UFRN? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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24. Que sugestões você daria para melhorar a implementação do Programa Incluir na  

          UFRN? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: 
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APÊNDICE G: ROTEIRO DE ENTREVISTA COM BOLSISTA (APOIO TÉCNICO)  

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, HUMANAS E LETRAS - CCHLA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS -PPGCS 
 

Nome: _____________________________________________________________________ 

Entrevista nº: ________________________________________________________________ 

Data: ______________________________________________________________________ 

Local: _____________________________________________________________________ 

 

I – DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

1.1 Ano de Ingresso na UFRN? _______________________________________________ 

1.2 Curso que está matriculado na UFRN? ______________________________________ 

1.3 Período que está cursado? __________   Horário das aulas: ______________________ 

1.4 Sexo:    (  ) Masculino      (  ) Feminino                              Idade: __________________ 

1.5 E-mail: ______________________________________Telefone: _________________ 

 

II - DADOS REFERENTES AO OBJETO DE ESTUDO 

     2.1 Como foi o seu processo de inserção como bolsista da CAENE? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2.2 Quais são os critérios exigidos para a inserção como bolsista da CAENE? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2.3 A partir de quando você é bolsista da CAENE? _______________________________ 

2.4 Qual é o tipo de bolsa que você recebe? _____________________________________ 

2.5 Qual é o valor da bolsa? __________________________________________________ 

2.6 Qual é sua jornada de atividade como bolsista? Dia(s) e horário(s)? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2.7 Como esse serviço é divulgado no âmbito da comunidade acadêmica? 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2.8 Descreva em que consiste seu trabalho no Laboratório de Acessibilidade 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2.9 Como se efetiva o acesso dos acadêmicos com deficiência ao material produzido no 

Laboratório de Acessibilidade? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2.10 O material produzido no Laboratório de Acessibilidade atende a que deficiências? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2.11 Do seu ponto de vista o material produzido no Laboratório de Acessibilidade atende 

às necessidades dos acadêmicos com deficiência? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2.12 Encontra alguma dificuldade em realizar essa(s) atividade(s) no Laboratório de 

Acessibilidade? (   ) Sim   (   ) Não  

Caso afirmativo, qual (is)?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2.13 Qual é a periodicidade que o material produzido no Laboratório de Acessibilidade é 

devolvido ao aluno e, como é feita a devolução do mesmo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2.13 Essa periodicidade é satisfatória (   ) Sim   (   ) Não. Por que? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2.14 O material produzido no Laboratório de Acessibilidade é adequado às necessidades 

educacionais dos acadêmicos com deficiência?  (   ) Sim   (   ) Não.   Por que? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________               
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2.15 Esse material é satisfatório? Por que?      
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

2.16 Você considera necessário algum tipo de orientação/capacitação para produzir o 
material para acadêmicos com deficiência?  (   ) Sim   (   ) Não. 

2.16.1 Caso a resposta anterior seja afirmativa, o que sugere para capacitações futuras? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

2.17 A CAENE/Programa Incluir tendo ofertado capacitações, você tem participado? 

        (   ) Sim   (   ) Não.   Por que? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

2.18 Como avalia a qualidade dos serviços e recursos especializados e disponibilizados 
pelo Programa Incluir? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

2.19 Existe alguma necessidade educacional não atendida pela UFRN?   (   ) Sim   (   ) Não 

2.19.1 Caso afirmativo, qual (is)?  

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

2.20 Como você avalia o grau e a qualidade da acessibilidade física dos espaços, 
ambientes, edificações, mobiliários e equipamentos da UFRN? 

(   ) Excelente      (   ) Bom      (   ) Ruim. Explique 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

2.21De 01 a 10 que nota daria a acessibilidade física dos espaços, ambientes, edificações, 
mobiliários e equipamentos da UFRN?  ____________                  Justifique sua resposta 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

2.22 Quais são os principais fatores que facilitam o processo de formação profissional 

(ensino, pesquisa e extensão) de acadêmicos com deficiência? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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2.23 Quais são os principais fatores que dificultam o processo de formação profissional de 
acadêmicos com deficiência? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

2.24 Como avalia a coordenação do Programa Incluir? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

      

SUGESTÔES: 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


