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Introdução
O direito de todos à educação, proclamado pela Declaração Universal
dos Direitos Humanos de 1948 (BRASIL, 1995) e retomado na Constituição
Brasileira de 1988 (BRASIL, 1988) como “direito de todos e dever do Estado e
da família”, é um princípio que está presente na Lei 9.394/96 das Diretrizes e
Bases da Educação (BRASIL, 1996a). Nossa Constituição assegura às
pessoas com deficiência esse direito e elege como um dos princípios do ensino
a igualdade de condições de acesso e permanência (Art. 206, Inc. I), sendo
dever do Estado oferecer garantias de acesso “aos níveis mais elevados do
ensino, da pesquisa e de criação artística, segundo a capacidade de cada um”
(Art. 208, Inc.V).
Estes dispositivos são consonantes seja com a Declaração Mundial de
Educação para Todos, resultante da Conferência Mundial de Educação para
Todos, realizada em Jontien, na Tailândia, em 1990 (FUNDO DAS NAÇÕES
UNIDAS PARA A INFÂNCIA, 1991), seja com a Declaração de Salamanca,
documento assinado durante a Conferência Mundial sobre Necessidades
Educativas Especiais: Acesso e Qualidade, realizada em Salamanca, na
Espanha, no período de 7 a 10 de junho de 1994 (BRASIL, 1994) que,
inspiradas no princípio da escola para todos, defendem a universalização da
qualidade do ensino, e que todas as escolas reconheçam a diversidade e as
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diferenças, promovam a aprendizagem e atendam às necessidades de cada
aluno. É com base nesses princípios que a educação para todos e a escola
inclusiva são postos como um desafio a ser enfrentado pelos diferentes países,
através de uma reestruturação de seus sistemas educacionais, para que a
escola se torne aberta a trabalhar com a diversidade de seu alunado.
A oferta de oportunidades educacionais a todos os alunos, representa o
grande anseio da sociedade brasileira. Muitas crianças, jovens e adultos não
conseguem aceder à escola, e um número significativo de pessoas com
deficiência enfrentam sérias dificuldades para serem escolarizadas e
desenvolverem nas instituições escolares de nosso país um processo de
aprendizagem inclusivo, compatível com suas necessidades educativas. Para o
enfrentamento desse desafio, as políticas educacionais instituídas em nosso
país expressam o compromisso da nação, através do Ministério da Educação e
Cultura, com a educação para todos, dando particular atenção à educação de
pessoas com deficiência nos diferentes níveis de ensino, seja através da
legislação, seja através de programas e de documentos norteadores para
expandir o acesso dos alunos com deficiência ao ensino regular, atualizar e
orientar a prática pedagógica dos professores com vistas a um melhor
atendimento desses alunos.
Os resultados desse compromisso do governo brasileiro com a política
educacional inclusiva já começam a revelar mudanças significativas no cenário
das escolas regulares. Com relação aos dados da educação especial, o Censo
Escolar registra uma evolução nas matrículas, de 337.326 em 1998 para
700.624 em 2006, expressando um crescimento de 107%. No que se refere ao
ingresso em classes comuns do ensino regular, verifica-se um crescimento de
640%, passando de 43.923 alunos em 1998 para 325.316 em 2006.
Quanto à distribuição dessas matrículas nas esferas pública e privada,
em 1998 registra-se 179.364 (53,2%) alunos na rede pública e 157.962 (46,8%)
nas

escolas

privadas,

principalmente

em

instituições

especializadas

filantrópicas. Com o desenvolvimento das ações e políticas de educação
inclusiva nesse período, evidencia-se um crescimento de 146% das matrículas
nas escolas públicas, que alcançaram 441.155 (63%) alunos em 2006
(BRASIL, 2006).

Apesar do avanço no processo de inclusão, na prática ainda existe uma
grande parcela da população com deficiência que tem esse direito restrito ou
negado devido a fatores como desigualdade social, práticas pedagógicas
inadequadas, barreiras atitudinais e físicas (MAZZONI, 2003).
Essa realidade é retratada no próprio Censo Escolar quando a questão
diz respeito ao ingresso de estudantes com deficiência no Ensino Superior.
Prova disto é que o Censo da Educação Especial na Educação Superior
registra que, entre 2003 e 2005, o número de alunos passou de 5.078 para
11.999 alunos, representando um crescimento de 136%. No entanto, isso
representa uma parcela mínima de estudantes com deficiência no Ensino
Superior diante da quantidade de estudantes sem deficiência que ingressam
nas universidades em nosso país.
Apesar desse crescimento, não podemos esquecer que essa realidade é
recente no Brasil, pois até o inicio da década de 80 era rara a presença de
estudantes com deficiência nas universidades brasileiras.
Segundo Sassaki (2001), a explicação para esse fenômeno deve-se ao
não-acesso desta população à Educação Básica e aos Serviços de
Reabilitação, até o inicio da década de 80, o que indica neste período sua
exclusão dos direitos sociais básicos. Nesta década, a partir da instituição do
Ano Internacional da Pessoa com Deficiência (1981) e da instituição da Década
das Nações Unidas para a Pessoa com Deficiência (1983-1992), iniciou-se
toda uma discussão sobre a situação de exclusão social vivenciada por estas
pessoas o que ocasionou uma ampliação do número de acessos a Educação
Superior. Porém, as formas de acesso não eram adaptadas, ou seja, apenas
candidatos com deficiência que apresentasse necessidades educacionais
especiais que não exigiam mudanças mais acentuadas nos processos seletivos
obtinham sucesso.
Valdés (2006) ainda destaca que as Instituições de Ensino Superior não
proviam a quebra de barreiras arquitetônicas, atitudinais e de aprendizagem
visando à permanência com sucesso deste alunado. Isto ocorria até mesmo
porque a legislação específica relativa a esta questão era inexistente.
Só a partir do final da década de 90 e início do século XXI, se percebe
uma preocupação mais consistente, evidenciada em documentos legais e

ações afirmativas, no Brasil, voltadas para garantia dos direitos à educação dos
estudantes com deficiência no Ensino Superior.
Isto pode ser constatado no Aviso Circular nº. 277/MEC/GM, de 8 de
maio de 1996, enviado a todos os reitores de IES, pelo Ministro de Educação,
na época, Paulo Renato de Souza. O mesmo diz:
Os levantamentos estatísticos, no Brasil, não têm contemplado
o atendimento educacional aos portadores de deficiência,
dificultando, assim, a exposição de dados sobre o número de
alunos que concluem o 2º Grau o número daqueles que
ingressam no ensino superior. É, no entanto, elevado o número
de solicitações – tanto de pais, dos alunos com deficiência,
quanto das próprias instituições de ensino superior – no sentido
de que seja viabilizado o acesso desses candidatos ao 3º Grau,
razão pela qual o tema “acesso e permanência do educando
portador de deficiência na instituição de ensino superior” está
sendo objeto de estudo da maioria das IES.

Finalizando o texto, o Ministro da Educação enfatiza: “estou certo,
senhor Reitor, do empenho de Vossa Magnificência no sentido de continuar
oferecendo condições aos deficientes para que possam enfrentar o vestibular
com maior segurança. Assim, estaremos prestando mais serviço educacional à
comunidade” (BRASIL, 1996b).
Portanto, essa nova tendência e realidade no Ensino Superior brasileiro
deve-se à mudança de concepção e provisão dos recursos que garantem as
condições para que esses estudantes com deficiência possam, em igualdade
de oportunidade, realizar as provas do vestibular (MICHELS; DELLECAVE,
2005), tendo em vista que um grande empecilho para a concretização do
acesso desses estudantes às universidades brasileiras já começava no próprio
vestibular, uma vez que, na maioria das vezes, não eram atendidas suas
necessidades educacionais especiais.
De acordo com o tipo de deficiência apresentado pelo estudante,
diferentes adequações poderão ser necessárias, tais como: adaptação de
espaços físicos, mobiliário e equipamentos; provas em Braille; provas utilizando
letras ampliadas; uso de softwers adaptados ao computador; interprete de
língua de sinais /língua portuguesa; flexibilização na correção das provas
escritas; ampliação do tempo de realização das provas; salas especiais, entre
outras.

Dentre os documentos legais e ações afirmativas, que têm garantido e
fomentado esse crescimento de estudantes com deficiência no Ensino
Superior, destacam-se:
• O Aviso Circular nº. 277/MEC/GM, de 8 de maio de 1996 que orienta as
IES quanto ao processo de acesso e permanência do “educando
portador de deficiência” e recomenda ajustes operacionais no ato da
inscrição e da realização das provas (BRASIL, 1996b).
•

Portaria nº. 1679 de 03 de dezembro de 1999, que em seu Art.1º,
determina que sejam incluídos nos instrumentos destinados a avaliar as
condições de oferta de cursos superiores, para fins de autorização e
reconhecimento e para fins de credenciamento de instituições de Ensino
Superior (IES), bem como para sua renovação, conforme as normas em
vigor, requisitos de acessibilidade de pessoas com de necessidades
especiais. Vê-se, portanto, que as IES devem fornecer aos estudantes
com deficiência formas de acessibilidade às suas dependências, sendo
que o cumprimento dessa portaria é um dos itens constantes do
processo de autorização de funcionamento, de reconhecimento de
cursos e de credenciamento dessas instituições. Essas formas de
acesso contemplam mudanças nas edificações, no espaço, no mobiliário
e nos equipamentos. Existem requisitos específicos para garantir a
acessibilidade para a população com deficiência física, surdez, cegueira,
por exemplo (BRASIL, 1999).

• A Portaria nº. 3.284, de 7 de novembro de 2003 (BRASIL, 2003), dispõe
sobre a acessibilidade dos alunos com deficiência na Educação Superior
e reitera, de forma ainda mais específica, as condições para que as IES
sejam credenciadas mediante a construção da acessibilidade; aponta,
ainda, que caberá a Secretaria de Educação Superior, com o apoio
técnico da Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação
(MEC) estabelecer os requisitos dessa acessibilidade. Os requisitos
variam dependendo da categoria de deficiência. Por exemplo, enquanto
os alunos com deficiência física têm como critério para sua
acessibilidade a existência de espaços físicos adaptados (rampas,
corrimões, trincos de porta, banheiros, bebedouros, telefones públicos
etc), no que se refere à deficiência visual a acessibilidade depende de

materiais como computadores com softwares adequados, impressoras
Braille etc. No que concerne à surdez, o aluno deve ter direito a um
intérprete de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).
• O Decreto Presidencial nº. 5296, de 02 de dezembro de 2004,
denominado de Lei da Acessibilidade, regulamenta as Leis nº. 10.048,
de 8 de novembro de 2000, que regula prioridade de atendimento às
pessoas com deficiência e a Lei nº. 10.098, de 19 de dezembro de 2000,
que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade. Este decreto traça as diretrizes para promover uma
ampla reforma que garanta a acessibilidade da pessoa com deficiência a
logradouros e também as instituições públicas e privadas; determina,
ainda, o trabalho integrado entre vários ministérios, visando apoiar e
financiar projetos que garantam a acessibilidade universal (BRASIL,
2004a).
• O Programa Universidade Para Todos (PROUNI), instituído pela Lei nº.
11.096 de 13 de janeiro de 2005, objetiva regular a atuação de
entidades beneficentes de assistência social no Ensino Superior. O
Ministério da Educação passa a gerir um programa que se destina à
concessão de bolsas de estudo integrais e parciais para estudantes de
curso de graduação e seqüenciais de formação específica, em IES
privadas. As pessoas com deficiência, juntamente com outros grupos
socialmente desfavorecidos, podem requerer a bolsa integral ou parcial
desde que tenham renda familiar comprovada de até 1(um) salário
mínimo e ½(meio) e até 3(três) salários mínimos, respectivamente.
Como a maioria das IES no Brasil é privada, o programa objetiva ampliar
o acesso e garantir a permanência mediante auxilio financeiro aos
estudantes.
• O Programa de Acesso à Universidade (PROGRAMA INCLUIR), voltado
exclusivamente para as IES públicas federais, é desenvolvido pela
Secretaria de Educação Superior (SESu) em parceria com a Secretaria
de Educação Especial (SEESP) do Ministério da Educação (MEC), para
inclusão de pessoas com deficiência no Ensino Superior, sendo
implementado em cumprimento ao Decreto Presidencial nº. 5.296, de 2
de dezembro de 2004. Tem como objetivos: fomentar programas ou

projetos de ensino, pesquisa e extensão universitária para garantia do
acesso de pessoas com deficiência à Educação Superior, com igualdade
de oportunidades; implementar políticas de ação afirmativa, por meio de
ações inovadoras para a inclusão de pessoas com deficiência nas IFES
e garantir a implementação pelas IFES das disposições do Decreto
Presidencial de nº. 5.296, de 02 de dezembro de 2004. Os programas
e/ou projetos deverão adequar-se a uma ou mais das seguintes linhas:
a) Programas sobre acesso e permanência de pessoas com deficiência
que promovam a inclusão de alunos com deficiência, incluindo a
acessibilidade à comunicação, em todos os espaços acadêmicos; b)
Projeto de aquisição de equipamentos para garantia do direito à
educação em igualdade de oportunidades; c) Projetos de reformas
estruturais que atendam aos requisitos do Decreto nº. 5.296/2004
(BRASIL, 2004b).

Diante desse contexto em que as universidades brasileiras começam
também a se deparar com o estudante com deficiência e em decorrência dos
poucos estudos que focalizam esse novo cenário de pesquisa (MOREIRA,
2005), surge a necessidade de investigações que possibilitem uma leitura
crítica de âmbito local, regional e nacional, principalmente nas universidades
públicas. Tais pesquisas visam obter subsídios para além dos aspectos
quantitativos,

buscando

analisar

qualitativamente

como

vem

sendo

empreendido esse processo no âmbito das instituições universitárias, com
vistas a contribuir para o planejamento de políticas públicas que garantam o
ingresso, o acesso e a permanência desses estudantes no Ensino Superior,
com qualidade.
A importância da realização dessas pesquisas corrobora com os
achados do estudo de Valdés (2006) que, ao investigarem a inclusão de
estudantes com deficiência no Ensino Superior brasileiro, destaca, entre outros
resultados, a não existência de dados precisos e confiáveis sobre o número de
estudantes universitários com deficiências no país. Ressaltam, ainda, que
apesar das diferentes iniciativas institucionais, como cotas no acesso, serviços
e programas de apoio, incentivos, ajudas especiais, existe ainda pouco acesso

a tecnologias de apoio/assistiva ou educacionais e a recursos que facilitem a
acessibilidade, em sentido amplo, e destacam a existência de barreiras
arquitetônicas, pedagógicas, comunicacionais e atitudinais que limitam as
práticas inclusivas.
A pesquisa
Frente a essa problemática, as Instituições de Ensino Superior, devem
adequar-se para receber estudantes com deficiência, com vista a possibilitarlhes uma formação com qualidade.
Para tanto, necessário se faz o conhecimento do perfil desses
estudantes para que as IES possam se estruturar com vistas a favorecer a
formulação de uma política institucional voltada para o desenvolvimento de
ações que possibilitem assegurar o ingresso, o acesso e a permanência, com
sucesso, desses estudantes em seu espaço acadêmico.
Nessa perspectiva, considerando a ausência de dados acerca desses
estudantes na UFRN, foi empreendida uma pesquisa que busca responder as
seguintes questões: qual o perfil dos estudantes com deficiência matriculados
regularmente nesta instituição e que ações tem sido feitas para favorecer a
inclusão desses estudantes em seu contexto?
Em face disso, foram eleitos como objetivos deste estudo mapear e
caracterizar os estudantes com deficiência; identificar as necessidades
educacionais especiais desses estudantes; listar os aspectos facilitadores e
dificultadores do processo de inclusão pelos estudantes com deficiência na
UFRN, bem como suas sugestões para melhoria desse processo e identificar
as ações implementadas pela UFRN para promover o ingresso, acesso e a
permanência com sucesso do estudante com deficiência no âmbito
institucional.
A pesquisa em descrição caracterizou-se por uma abordagem qualitativa
e exploratória (LAKATOS, MARCONI, 1992; TRIVIÑOS, 1995). Para atender
aos nossos objetivos, foi empreendida uma análise documental, bem como
uma pesquisa de campo, por meio da aplicação de questionários junto aos
coordenadores de cursos de graduação e pós-graduação e da realização de
entrevistas com os estudantes com deficiência que foram identificados na
UFRN.

A opção por este tipo de análise parte do princípio de que os
documentos representam fonte de informação contextualizada, além de que
sua análise pode complementar as informações obtidas por outras técnicas de
pesquisa (LUDKE; ANDRÉ, 1986). Os documentos analisados foram: relatórios
provenientes da Pró-Reitoria de Graduação/PROGRAD; projetos institucionais,
portarias instituídas, dentre outros.
Os dados foram organizados e interpretados através da análise
estatística descritiva, utilizando-se o Programa SPSS 15.0 e qualitativa, tendo
como referencial o modelo proposto por Minayo (2000).
Os resultados são apresentados abaixo por meio das seguintes
categorias:
Perfil dos estudantes com deficiência encontrados
Foi sinalizado pelos coordenadores dos cursos de graduação e pósgraduação da UFRN, no ano de 2007, a presença de 21 estudantes com
deficiência, estando a maioria (86%) matriculados no Campus Central da
UFRN, como pode ser visto na Tabela 1.
TABELA 1: Distribuição dos alunos com deficiência mapeados por Campus na UFRN
Nº de alunos com

Freqüência

%

18
3
0
0
21

86,0
14,0
0
0
100

deficiência na UFRN por
Campus
Central/Natal
CERES/Caicó
CERES/ Currais Novos
CERES/Santa Cruz
Total

Fonte: MELO (2007).

Quanto aos Centros de origem (Tabela 2), predominou a presença de
estudantes com deficiência no Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes –
CCHLA, com 8 (oito) estudantes (38%), seguido do Centro de Ciências Sociais
Aplicadas – CCSA, com 5(cinco) estudantes (24%).

TABELA 2: Distribuição dos estudantes com deficiência mapeados por Centro, na
UFRN
Centro

Freqüência

%

Centro de Ciências da

2

10,0

Saúde - CCS
Centro de Ciências Sociais

5

24,0

Aplicadas - CCSA
Centro de Ciências Exatas

3

14,0

e da terra - CCET
Centro de Ciências

8

38,0

CCHLA
Centro de Ensino Superior

3

14,0

do Seridó - CERES
Total

21

Humanas, Letras e Artes -

100
Fonte: MELO (2007).

Na tabela 3, são identificados os cursos de graduação (G) e pósgraduação (PG) em que os estudantes com deficiência foram encontrados.
Tendo o Curso de Ciências Sociais a predominância com 4 (quatro) estudantes
com deficiência, seguido pelos Cursos de Matemática, Letras e Geografia,
cada um com 2 (dois) estudantes. Na pós-graduação verificou-se apenas 2
(dois) estudantes. Um no Programa de pós-graduação em Ciências
Econômicas e o outro, no Programa de Pós-graduação em Educação da
UFRN, ambos em nível de Mestrado.
TABELA3: Distribuição dos estudantes com deficiência por curso e nível na UFRN
Curso
Medicina
Educação Física
Pedagogia
Serviço Social
Ciências Econômicas
Ciências Econômicas
Educação
Matemática
Estatística

Nível

Freqüência

%

Graduação
Graduação
Graduação
Graduação
Graduação
PG - Mestrado
PG - Mestrado
Graduação
Graduação

1
1
1
1
1
1
1
2
1

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
9,0
5,0

Ciências Sociais
Letras
Geografia
Pedagogia (CERES/Caicó)
Matemática (CERES/Caicó)
História (CERES/Caicó)
Total

Graduação
Graduação
Graduação
Graduação
Graduação
Graduação
-

4
2
2
1
1
1
21

18,0
9,0
9,0
5,0
5,0
5,0
100
Fonte: MELO (2007).

Quanto ao tipo de deficiência apresentado pelos estudantes, 14
(quatorze) possuem deficiência física (66%), 6 (seis) deficiência visual (29%) e
1 (um) deficiência auditiva (5%).

TABELA 4: Distribuição quanto ao tipo de deficiência apresentada pelos estudantes
Tipo de deficiência

Freqüência

%

Deficiência Física
Deficiência Visual
Deficiência Auditiva
Total

14
6
1
21

66,7
28,6
4,8
100
Fonte: MELO (2007).

No que tange à origem da deficiência, a maioria dos estudantes (66,7%)
referiram ter adquirido a deficiência no decorrer da vida (Tabela 5), sendo o
tempo médio da presença da condição da deficiência pelos estudantes de
dezessete anos.

TABELA 5: Distribuição quanto a origem da deficiência apresentada pelos estudantes
Origem da deficiência

Freqüência

%

Hereditária
Genética
Adquirida
Total

2
5
14
21

9,5
23,8
66,7
100
Fonte: MELO (2007).

Dos estudantes que apresentam deficiência física, três são decorrentes
de paralisia cerebral (22%), dois de poliomielite (15%), um de distrofia muscular
(7%), um de má-formação (7%), um de mielomeningocele (7%), um de paralisia
obstétrica (7%), um de dismielinização cerebro-medular (7%). Os quatro
restantes não souberam informar a etiologia da deficiência (28%). Dentre estes
estudantes nove utilizam algum dispositivo de auxílio à mobilidade (64%): três
utilizam cadeira de rodas (33%), três muletas axilares (33%), um muleta
canadense (11%), um bengala (11%) e um apoio humano (11%).
Quanto ao tipo de deficiência visual, quatro estudantes apresentam
baixa visão (67%) e dois apresentam cegueira (37%).
Em relação ao estudante com deficiência auditiva, este apresenta surdez
parcial e faz uso de prótese auditiva.
Em termos de gênero não houve diferença significativa entre eles (onze
eram do sexo masculino e dez do sexo feminino). Os estudantes, em sua
maioria, eram brancos (95%), com faixa etária prevalente situada entre 24 a 28
(37%) anos.
Quanto ao estado civil, 18 (dezoito) eram solteiros (85%), 1 (um)
divorciado (5%), e apenas 2 (dois) casados (10% ).
A origem de procedência natural praticamente era a mesma, tanto de
estudantes provenientes do interior como da capital: 11 (onze) estudantes eram
naturais de Natal (52%) e 10 (dez) estudantes (48%) de cidades do interior do
estado do Rio Grande do Norte.
A renda familiar dos estudantes pesquisados encontrava-se acima de
quatro salários mínimos (62%). Dos vinte e um estudantes entrevistados dez
(48%) possuíam convênio de saúde (48%) e apenas seis estudantes recebem
beneficio social.
Mais da metade (52,4%) dos estudantes referiu utilizar como meio de
transporte para deslocamento para universidade ônibus coletivo sem
adaptação.
Necessidades educacionais especiais
No que se refere às necessidades educacionais especiais apresentadas
pelos estudantes com deficiência constatou-se em relação aqueles com
deficiência física, que para eles a acessibilidade física era a principal

necessidade como meio para obter uma participação mais ativa dentro da
universidade, tendo em vista as dificuldades enfrentadas pelas barreiras
arquitetônicas.
Os estudantes com deficiência visual enfatizaram mais a necessidade
de recursos de tecnologia assistiva como computadores, lupas, impressoras
em braile, programas específicos que facilitem o acesso à informação (como
por exemplo, o DOSVOX e outros softwares que promovam ampliação de
caracteres), além de bolsistas que possam contribuir para seu processo
ensino-aprendizagem e inclusão social no contexto da instituição. O estudante
com deficiência auditiva, referiu que, em função de sua oralização e uso de
prótese auditiva, não possuía necessidades de recursos especiais para seu
processo de aprendizagem.
Aspectos que dificultam e que atuam como facilitadores para
inclusão segundo os estudantes
Os aspectos que dificultam a inclusão na universidade, como já
mencionamos

acima,

arquitetônicas,

no

dizem

tocante

respeito,
aos

principalmente:

estudantes

com

às

barreiras

deficiência

física,

particularmente no que diz respeito a aqueles que fazem uso de cadeira de
rodas e dispositivos auxiliares, como muletas para locomoção; aos poucos
recursos e equipamentos de tecnologia digital, que promovam o processo de
ensino-aprendizagem em igualdade de oportunidade, conforme foi enfatizado
pelos estudantes com baixa visão e cegos. Em relação aos aspectos que
facilitam, foram citados, de uma maneira geral, o apoio dos professores, do
bolsista (particularmente pelos estudantes com deficiência visual) e dos
colegas.
Sugestões para promover a inclusão no ambiente universitário,
segundo os estudantes com deficiência
Selecionamos, para este tópico algumas falas dos estudantes com
deficiência entrevistados que por si só, já dizem na essência o que significa a
garantia do direito a educação, em situação de igualdade de oportunidades.

- “Melhorar a questão do transporte e acessibilidade na
biblioteca, melhorar a conscientização dos funcionários e a
preparação dos professores, através de cursos” (E5DF3);
- “Melhorar a acessibilidade física em todos os ambientes da
universidade (rampas de acordo com a ABNT, espaços mais
amplos), adequação de mobiliários nos laboratórios de
informática e um atendimento individualizado por parte de
alguns professores” (E8DF);
- “Melhoria quanto á locomoção de um local para outro na
UFRN; melhoria no estacionamento, que por serem distantes,
em dias chuvosos, causam muitos transtornos; providenciar
orelhões e bebedouros adaptados (mais baixos), bem como
disponibilizar um ônibus circular adaptado e também a revisão
de algumas rampas, que causam insegurança por serem muito
inclinadas” (E13DF);
- “Sinalização na passagem para acesso ao circular; piso
diferenciado nos ambientes, rampas e escadas; livros
digitalizados, recursos didáticos apropriados nas salas de aula;
esclarecimento e preparação dos professores acerca do
atendimento aos alunos com necessidades especiais”
(E16DV4);
- “Criação de uma metodologia voltada para atender aos alunos
com necessidades especiais, se adequando às especificidades
de cada aluno. Construção de rampas, colocação de avisos em
Braile e com letras ampliadas. Aquisição de mais
equipamentos para deficientes visuais como computador, vivavoz, impressoras em braile, lupas, tradução de livros para
braile” (E20DV).
- “Se tivesse um curso de integração no inicio das aulas, para a
turma perceber a deficiência que eu tenho. Dinâmicas de
comunicação e relações humanas para eles perceberem as
dificuldades da turma em geral, não só a minha” (E1DA).

O que esses estudantes apontam como sugestões são aspectos
indispensáveis para promoção da sua socialização e do acesso ao
conhecimento, ou seja, só é possível efetivar o acesso e a permanência desses
estudantes, no ambiente universitário, com qualidade, se lhes forem
garantidos: o direito de ir e vir; os recursos e equipamentos necessários para
sua aprendizagem e desenvolvimento e recursos humanos capacitados.
Ações desenvolvidas pela UFRN
3

Código de identificação do estudante: a primeira letra E, que significa estudante, seguida do número de
identificação da entrevista, no caso entrevista de número 2, e as duas últimas letras, corresponde ao tipo
de deficiência apresentado pelo estudante. DF, deficiência física.
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Estudante 16 com deficiência visual.

Quanto às ações desenvolvidas ou em desenvolvimento para promover
o ingresso, acesso e permanência com qualidade do estudante com deficiência
na UFRN, à luz dos documentos analisados (UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO GRANDE DO NORTE, 2007; 2003; 2002), foi encontrado registro
institucional a partir do ano de 2002.
É importante destacar que, desde 1998, já existem registros acadêmicos
de pesquisas e extensões desenvolvidas pela Base de Pesquisa sobre
Educação de Pessoas com Necessidades Especiais, do Departamento de
Educação da UFRN, que vem contribuído sobremaneira para a formação inicial
e continuada dos professores no que diz respeito ao atendimento voltado para
os estudantes com necessidades educacionais especiais, com ênfase para
aqueles com deficiência, nas instituições de ensino regular. A referida Base de
Pesquisa, ao longo desses dez anos, tem apoiado e promovido vários eventos
e cursos, alguns em parceria com as Secretarias de Educação Estadual e
Municipal de Natal e outros na própria UFRN, visando informar e socializar
experiências junto à comunidade universitária e educacional em geral. Vem
empreendendo, também a publicações de livros 5 (Figura 1), visando possibilitar
mudanças de atitudes e apropriação de conhecimentos para melhoria do
ensino dos estudantes com deficiência. Consideramos que a participação dos
pesquisadores6 dessa base tem sido o alicerce da instituição para as
discussões em torno da temática e para construção da política de inclusão de
estudantes com deficiência na UFRN.

5

MARTINS, L. A. R. A inclusão escolar do portador de síndrome de Down: o que pensam os
educadores. Natal: EDUFRN, 2002; MARTINS, L. A. R.; PIRES, J.; PIRES, G. N. L.; MELO, F. R. L.
V. M. (Orgs.). Inclusão – Compartilhando saberes. 3. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2008; MARTINS, L. A.
R.; PIRES, J.; PIRES, G. N. L.; MELO, F. R. L. V. M, SILVA, L.G. S (Orgs.). Educação e inclusão
social de pessoas com necessidades especiais: desafios e perspectivas. João Pessoa: Editora
Universitária/UFPB, 2007. MARTINS, L. A. R. (Org.). Escola inclusiva: pesquisa, reflexões e desafios.
João Pessoa: Idéia, 2008. SILVA, L.G. S. Inclusão: uma questão, também, de visão. O aluno cego na
escola comum. João Pessoa: EDUFPB, 2008. MELO, F. R.L.V. de. Atendimento educacional do aluno
com paralisia cerebral: uma experiência de formação continuada. João Pessoa: EDUFPB, 2008.
6
Atualmente participam como pesquisadores permanentes da Base de Pesquisa: profa. Dra. Lúcia de A.
R. Martins (Líder da Base de Pesquisa); profa.Dra. Luzia Guacira dos S. Silva; Profa. Dra. Débora R. de
P. Nunes; Profa. Dra. Gláucia do N. L. Pires; Prof. Dr. José Pires; Prof. Dr. Francisco Ricardo L. V. de
Melo; Profa. Ms. Ana M. L. Cavalcanti; Profa. Esp. Anna Delma P. de Castro.

FIGURA 1: Livros publicados pela Base de Pesquisa Educação de Pessoas com
Necessidades Especiais do Departamento de Educação da UFRN.

Gostaríamos de ressaltar que a presença de estudantes com deficiência
física na UFRN, já acontece desde a década de 90, no entanto, foi a partir de
2001 que, em função da instituição ter aprovado no vestibular três estudantes
com deficiência visual (sendo um cego e dois com baixa visão), para os Cursos
de graduação em Filosofia, Economia e Ciências Sociais, ocorreu uma
mobilização com vistas a propor ações que garantissem condições de
permanência com qualidade desses estudantes na universidade.
Já em 2000, a Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD, em parceria
com a Comissão Permanente do Vestibular – COMPERVE, atendendo às
prerrogativas do Decreto n. 3.208, de 20 de dezembro de 1999 (BRASIL,
1999), estabeleceu mecanismos para atender às necessidades das pessoas
com deficiência, candidatos ao ingresso à UFRN, no que diz respeito ao
processo seletivo do vestibular. Desde então, a COMPERVE, a cada ano, vem
se estruturando para oferecer aos estudantes com diferentes tipos de
deficiências os apoios necessários previamente solicitados, para que estes
possam realizar suas provas em condições de igualdade, conforme suas
necessidades.
Em 2002, o Reitor Ótom Anselmo de Oliveira no uso das atribuições que
lhe eram conferidas resolveu designar os professores: Markus Figueira da Silva
(Departamento de Filosofia), Lúcia de Araújo Ramos Martins (Departamento de

Educação), Francisco Ricardo Lins Vieira de Melo (Departamento de
Fisioterapia), Benedita Cruz Macedo (Departamento de Psicologia), Rildeci
Medeiros (Departamento de Biblioteconomia) e William Eufrásio Pereira Nunes
(Departamento de Economia), para que, sob a presidência do primeiro,
constituíssem uma comissão (Figura 2) para apresentar uma proposta de
diretrizes gerais para uma Política Acadêmica de Atendimento ao Portador 7 de
Necessidades Especiais, bem como apresentar sugestões específicas para o
atendimento acadêmico ao estudante com deficiência visual (UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2002). Nesta gestão, o empenho e a
dedicação da Pró-Reitora de Graduação, Professora Dra. Maria Doninha de
Almeida, foi fundamental. Em todas as reuniões da comissão, a Profa. Doninha
se fazia presente, sempre preocupada com a questão da inclusão não só dos
estudantes com deficiência visual, mas com a construção de uma política
institucional que respondesse às dificuldades de todos os alunos com
necessidades educacionais especiais, que tinham ingressado na UFRN.
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Optamos por manter o termo original encontrado na Portaria, por se tratar de um documento
institucional.

FIGURA 2: Reunião dos membros da Comissão em 2002

Apesar dos esforços da Pró-Reitora de Graduação e da dedicação dos
membros da comissão, infelizmente as ações ficaram centradas no
atendimento educacional dos estudantes com deficiência visual, haja vista ser
a prioridade naquele momento. Dentre as ações, podemos destacar:
•

Realização do I Seminário de Educação Inclusiva na UFRN, promovido
pela PROGRAD, no período de 09 a 10 de abril de 2002, que contou,
entre outros, com a presença de professores de Instituições de Ensino
Superior que eram cegos, discutindo temas relacionados à universidade
e à pessoa com deficiência visual, bem como focalizando o desafio da
inclusão no Ensino Superior e a importância da informática como uma
ferramenta de apoio à Educação Especial/ Inclusiva. Os temas
abordados neste seminário foram: a universidade e o portador de
deficiência visual (Prof. Dr. Francisco José de Lima/UFPE); Educação
Inclusiva (Profª Drª Lúcia de Araújo Ramos Martins/UFRN); atuação do
Instituto de Educação e Reabilitação de Cegos do Rio Grande do Norte
(Profa. Esp. Maria do Socorro Torres); a cegueira como uma visão
diferente; o desafio da inclusão (Profª Drª Joana Belarmino de
Souza/UFPB); A informática como uma ferramenta de apoio à Educação
Inclusiva (Profa. Andréa dos Santos Rodrigues/UFRN, Ana Lourdes
Carvalho

Bosi

/Fundação

Bradesco/RN;

Ivo

Ramalho/Fundação

Bradesco/SP, José Alfredo Aguiar Filho/SEC/RN, Rubem Varela de
Oliveira/SEC-RN);
• Foi firmada uma parceria entre a UFRN e o Instituto de Educação e
Reabilitação de Cegos do Rio Grande do Norte (IERC / RN) para
consultoria

e

impressão

de

material

acadêmico,

enquanto

era

providenciada uma impressora Braille e programas de acesso digital
para a universidade. Neste espaço de tempo, a UFRN também
possibilitou a visita do professor Dr. Markus Figueira da Silva,
Coordenador do Curso de Filosofia, na época, ao Instituto Beimjamin

Constant, no Rio de Janeiro, para conhecer os serviços desenvolvidos
por esta instituição, com vista a subsidiar o trabalho voltado para o
atendimento educacional do estudantes com deficiência visual, na
UFRN;
•

Criou-se na Biblioteca Central Zila Mamede (Figura 3), no Campus
Central em Natal, o “Espaço inclusivo” (Figura 4). Naquele momento,
uma grande preocupação da PROGRAD foi em relação à definição de
um ambiente que pudesse servir de apoio às atividades acadêmicas
dos estudantes com deficiência visual. Pensou-se, inicialmente, na
possibilidade de adequar as coordenações dos cursos das quais os
estudantes faziam parte, provendo a cada uma delas os recursos e
equipamentos necessários. De imediato, foi descartada a idéia, tendo
em vista a ausência de verbas na instituição que pudessem suprir todas
as demandas. Foi então que a professora Rildeci Medeiros, do
Departamento de Biblioteconomia da UFRN, diretora ainda hoje da
Biblioteca Central Zila Mamede - BCZM, sugeriu a criação de uma área
física,

nesta

biblioteca,

que

pudesse

dispor

dos

recursos

e

equipamentos necessários para atender às necessidades desses
estudantes, espaço este que passou a ser denominado “Espaço
Inclusivo”. No entanto, não bastava apenas ter o espaço, os recursos e
equipamentos necessários, era preciso o envolvimento e capacitação
dos funcionários da biblioteca para saber atender adequadamente a
esses estudantes. Com isso, a professora Rildeci Medeiros, juntamente
com sua equipe, começa a se articular com outras direções de
bibliotecas nacionais e com setores da UFRN, buscando caminhos e
alternativas para capacitar sua equipe e captar os recursos necessários
para tornar o “Espaço Inclusivo” um ambiente acolhedor, que
disponibilizasse aos estudantes com deficiência visual um serviço de
qualidade na promoção de sua aprendizagem e fosse referência para
nossa universidade e sociedade em geral.

FIGURA 3: Biblioteca Central Zila Mamede

FIGURA 4: “Espaço Inclusivo” na BCZM

• A Pró-Reitoria de Graduação também disponibilizou alunos bolsistas
para os cursos de graduação, para assessorar os estudantes com
deficiência visual no tocante ao uso dos recursos de informática,
transcrição de fitas, leitura de textos, dentre outras atividades. Cabe
ressaltar que os alunos bolsistas também contribuíam com a mobilidade

espacial desses estudantes com deficiência visual, no âmbito dessa
universidade, quando se fazia necessário.
Com a presença de estudantes com deficiência visual e de outros
estudantes com deficiência física, que faziam uso de cadeira de rodas,
começou-se a pensar no direito de ir e vir dessas pessoas e nas dificuldades
enfrentadas pela ausência de sinalização e de ambientes acessíveis.
A partir de 2003, as construções na UFRN começam a apresentar
algumas adequações arquitetônicas, visando tornar os espaços mais
acessíveis como, por exemplo, o Laboratório de Engenharia da Construção e
Automação

–

LECA;

Laboratório

de

Eletrotécnica;

Departamento

de

Enfermagem; Laboratório de Geoquímica e Geofísica do Petróleo. Apesar
dessas iniciativas, as barreiras arquitetônicas na UFRN, ainda constitui-se num
problema evidenciado na comunidade universitária, dificultando a vida das
pessoas, particularmente daquelas com deficiência física e visual.
Em 2003, também é publicado um livro, integrando a denominada
“Coleção Pedagógica” sobre a temática “Educação inclusiva: uma visão
diferente” (vol. 5), com versão em formatos impresso convencional e em Braille,
publicado pela Editora da UFRN. Este livro reuniu vários artigos, envolvendo a
participação da Pró-Reitora de Graduação, de professores, de funcionários, de
um discente cego da UFRN e de outros professores cegos de Instituições
Públicas de Ensino Superior. Os artigos reunidos nesta obra foram: A
universidade Federal do Rio Grande do Norte e o portador de Necessidade
Educacional Especial (Profa. Dra. Maria Doninha de Almeida e Prof. Dr. Markus
Figueira da Silva); Da Educação Especial à Inclusiva: um longo caminhar (Profª
Drª Lúcia de Araújo Ramos Martins); A inclusão como conquista de lugar
simbólico (Nostradamos de Medeiros Lins); Educação Inclusiva e o (des)
preparo do professor: breves considerações (Profª Ms. Nazineide Brito);
Quando a experiência educativa ultrapassa os limites da pratica convencional
(Edson Camilo de Gouveia); Uma razão táctil? (Prof. Dr. Markus Figueira da
Silva); Questão de postura ou taxonomia? (Prof. Dr. Francisco José de
Lima/UFPE), A cegueira como uma visão diferente (Profª Drª Joana Belarmino
de Souza/UFPB); Perseverança (Discente Francisco Araújo). (SILVA, 2003).

Merece destacar ainda que o Centro de Ensino Superior do Seridó CERES, Caicó/RN (UFRN), realizou a I, II, III e IV Jornada de Educação
Inclusiva (respectivamente nos anos de 2003, 2006, 2007 e 2008), promovendo
um espaço de discussão, reflexão e debate, junto à comunidade acadêmica
local, pesquisadores, professores, técnicos e familiares de alunos com
necessidades educacionais especiais, através de palestras, mini-cursos e
participações em mesas-redondas, visando oportunizar o aprofundamento de
conhecimentos na área da educação de pessoas com deficiência, com enfoque
na melhoria da qualidade de ensino inclusivo na escola regular.

FIGURA 5: Abertura da III Jornada de Educação Inclusiva do CERES/Caicó-RN

Com o término da gestão da professora Dra. Maria Doninha de Almeida,
à frente da PROGRAD em março de 2003, foi-se um sonho não concretizado
pelos integrantes da comissão, que era a institucionalização de uma política na
UFRN que garantisse o apoio e a orientação aos estudantes com deficiência.
Desde então, a Base de Educação de Pessoas com Necessidades
Especiais, através de seus pesquisadores e alunos de pós-graduação e de
iniciação cientifica tem se ocupado de manter viva a chama das discussões em
torno do paradigma da educação inclusiva dentro da UFRN. Como exemplo
dessas discussões, podemos citar a realização do I, II e III Seminário Nacional
sobre Educação e Inclusão Social de Pessoas com Necessidades Especiais

(respectivamente, nos anos 2004, 2006 e 2008 8) com apoio financeiro da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior-CAPES.
Esse

evento

teve

como

finalidade

aprofundar

estudos,

socializar

conhecimentos, promover o intercâmbio de pesquisas e experiências voltadas
para as políticas e práticas educacionais inclusivas.
Em 2006, na gestão do Reitor José Ivonildo do Rêgo, renasce a
esperança da continuidade dos trabalhos visando a garantia do ingresso,
acesso e permanência com qualidade de estudantes com deficiência na UFRN.
Com a abertura do Edital do Programa Incluir n. 8, de 3 de junho de 2006, o
Pró-Reitor de Graduação Antônio Cabral Neto (Gestão 2004-2007) aciona a
Coordenadoria Didática Pedagógica – CDP, por meio da professora Maria
Lúcia

Santos

Ferreira

da

Silva,

para

concorrer

ao

referido

edital.

Coincidentemente, apresentamos um projeto à PROGRAD, intitulado “Inclusão
de alunos com deficiência na UFRN: promovendo ambientes acessíveis”,
visando concorrer ao referido edital, tendo como eixo principal a reforma nas
edificações para acessibilidade fisica, cujo espaço de intervenção seria a
Biblioteca Central Zila Mamede. A PROGRAD, após apreciação, avaliando a
pertinência

do

projeto,

encaminhou-o

para

o

MEC/SESu/SEESP,

representando a UFRN para concorrer em nível nacional.
Em setembro de 2006 sai o resultado do Programa Incluir e dos 39
projetos enviados ao MEC, 28 foram aprovados, dentre os quais o projeto da
UFRN. Seu objetivo, como situamos, apontava para o redimensionamento do
espaço físico da Biblioteca Central Zila Mamede. Isto se justificava em função
da necessidade premente de adaptar esse espaço para promover maior
acessibilidade e permanência do usuário com deficiência, tendo em vista que o
“Espaço Inclusivo” tornou-se pequeno para o desenvolvimento de atividades
especiais, uma vez que, com o aumento da demanda por parte desses
usuários, identificou-se a necessidade de se implementar novas ações que
viabilizassem o acesso e uso dos serviços em geral que eram oferecidos por
essa unidade de informação à pessoa com deficiência. Com isso, tornar-se-á
8

No III Seminário Nacional sobre Educação e Inclusão Social de Pessoas com Necessidades Especiais,
em setembro de 2008, o tema inclusão no Ensino Superior foi contemplado em uma Mesa Redonda, onde
o foco central de discussão foi pautado na questão dos processos seletivos, matrículas e ações das
universidades frente ao educando com deficiência, com relato de experiência das Universidades Federais
de São Carlos/SP (Profa. Dra. Maria Amélia de Almeida) e do Rio Grande do Norte (Prof. Dr. Francisco
Ricardo Lins Vieira de Melo).

possível viabilizar ambientes acessíveis que integrem essa categoria de
usuário no processo de busca e recuperação da informação em Ciência e
Tecnologia, garantindo assim a sua inclusão social e, ainda, a inclusão digital
por meio das tecnologias de informação e comunicação.
Esse projeto contou com a colaboração de um grupo de profissionais da
instituição9, no desenvolvimento de suas ações. Dentre estas, destacam-se a
colocação da sinalização tátil do piso interno, sinalização em Braille das
estantes da Seção de Circulação e a instalação da plataforma de percurso
vertical.

9

Profª Ms. Rildeci Medeiros (Departamento de Biblioteconomia / Diretora da Biblioteca Central Zila
Mamede); Profª Drª Gleice Azambuja Elali (Departamento de Arquitetura); Profª Drª Lúcia de Araújo
Ramos Martins; Prof. Dr. José Pires; Profª Drª Glaúcia Nascimento da Luz Pires (Departamento de
Educação, Campus Central - Natal); Profª Drª Luzia Guacira dos Santos Silva (Departamento de
Educação, CERES – Caicó); Sileno Cirne Trindade (Técnico da Superintendência de Infra-estrutura da
UFRN) e Prof. Dr. Francisco Ricardo Lins Vieira de Melo (Departamento de Fisioterapia/ Coordenador
do Programa Incluir).

FIGURA 6: Sinalização em Braille das estantes

FIGURA 7: Sinalização tátil de piso interno

A dimensão do impacto relacionado à proposta deste projeto, atrelado
ao Programa Incluir dentro da UFRN, vem sendo constatada processualmente
por meio do envolvimento e de ações dos diferentes setores da instituição, com
vistas a promover a acessibilidade e a permanência do estudante com
deficiência

em

seu

espaço

acadêmico,

considerando

as

barreiras

arquitetônicas e a falta de sinalização em Braille, antes existentes no contexto
da BCZM.
O apoio e o empenho da direção da BCZM no acompanhamento do
projeto e no desenvolvimento de ações que favoreçam um atendimento de
qualidade a essa clientela merece ser destacado.
O impacto desse projeto na vida desses estudantes, sem dúvida, se faz
presente pelo fato de possibilitar sua participação em igualdade de
oportunidades, no que diz respeito à acessibilidade e usabilidade da
informação, sobretudo, a técnico-científica, bem como a sua inclusão social e
digital, por meio das tecnologias de informação e comunicação ao seu alcance.

Esses estudantes exprimem a satisfação de ver seus direitos, enquanto
cidadãos, sendo garantidos e as expectativas para poder usufruir dos produtos
e serviços oferecidos pela Biblioteca Central Zila Mamede, na UFRN (MELO,
2008).
Com o desenvolvimento desse projeto institucional, a equipe envolvida
com o Programa Incluir 2006 sentiu a necessidade de ampliar as informações
acerca dos estudantes com deficiência na UFRN e, em 2007, inicia uma
pesquisa, sob a nossa coordenação, intitulada “Estudantes com Deficiência na
Universidade Federal do Rio Grande do Norte: perfil, necessidades
educacionais especiais e acessibilidade”, aprovada pelo Comitê de Etica da
UFRN (CAEE: 0071.0.051. 000-07), cujos resultados parciais estão sendo
apresentados neste trabalho. A conclusão da pesquisa está prevista para
dezembro de 2008, com a avaliação da acessibilidade física da UFRN
(Campus Central-Natal).
O atual Reitor da UFRN, professor Dr. José Ivonildo do Rêgo, assim
como a Pró-Reitora de Graduação, professora Dra.Virginia Maria Dantas de
Araújo (gestão 2007-2010), através da CDP têm compartilhado das discussões
e oferecido o apoio irrestrito ao grupo de trabalho, nestes últimos dois anos,
inclusive priorizando em suas agendas questões relacionadas a esse
segmento, dentro da universidade (como por exemplo, compra de materiais
especiais, equipamentos e aquisição de material informacional).
Com os resultados do Programa Incluir 2006 e da pesquisa iniciada em
2007, foram retomadas as discussões que se iniciaram em 2002, em torno da
importância da criação de uma política institucional voltada para garantia do
acesso e da permanência dos estudantes com deficiência na UFRN.
Os reflexos do trabalho em desenvolvimento, dentro da instituição,
passaram a ser evidenciados diante da demanda de estudantes com
necessidades educacionais especiais que chegam à PROGRAD, procurando
informações e orientação para vencer as dificuldades vivenciadas no processo
de aprendizagem, bem como das reclamações oriundas de alguns professores
e coordenadores de cursos de graduação, que dizem não saber identificar e
lidar com as questões pedagógicas inerentes a esses estudantes com
deficiência ou outros distúrbios de aprendizagem, principalmente dislexia.

Várias reuniões têm sido realizadas junto às coordenações dos cursos
de graduação, pela Coordenadoria Didático-Pedagógica, inclusive com a
participação de uma profissional que é Mestre em Educação e atua como
psicopedagoga do Serviço de Psicologia Aplicada – SEPA da UFRN, com
vistas a sanar dúvidas e acompanhar as coordenações junto ao processo de
aprendizagem desses estudantes. No entanto, percebe-se ainda a necessidade
de um trabalho institucional mais efetivo, que exige uma equipe de profissionais
de diferentes áreas de conhecimento e parcerias com diferentes setores intra e
extra-universidade, os quais, quando articulados, possam promover ações que
garantam a esses estudantes uma participação ativa, tanto social como
acadêmica, na UFRN.
A professora Drª Maria Lúcia Santos Ferreira da Silva, coordenadora da
CDP, em uma de nossas reuniões, enfatizou: precisamos acabar com essa
cultura dos alunos com deficiência agradecerem o que fazemos por eles, como
se isso fosse um favor. Temos que deixar claro que isso é um direito deles e
um dever nosso de prover todas as condições para sua permanência, com
qualidade, na UFRN.
Diante dessa realidade, em agosto de 2007, o Reitor Prof. José Ivonildo
do Rêgo, designa os servidores Maria Lúcia Santos Ferreira da Silva
(coordenadora da Coordenação Didático-Pedagógica da Pró-Reitoria de
Graduação), Rildeci Medeiros (Professora do Departamento de Biblioteconomia
e Diretora da BCZM), Maria das Graças de Souza Pereira da Costa (Assistente
Social da Secretaria de Assistência Estudantil – SAE), Gleice Virgínia Medeiros
de Azambuja Elali (Profa. do Departamento de Arquitetura), Francisco Ricardo
Lins Vieira de Melo (Professor do Departamento de Fisioterapia), Ana Maria
Leite Cavalcanti (Psicopedagoga do SEPA) e Márcia Maria Gurgel Ribeiro
(então, Pró-Reitora Adjunta de Pós-Graduação), para, sob a presidência da
primeira, constituírem comissão com a finalidade de elaborar política de
inclusão de alunos com deficiência na UFRN. Além da comissão, a PROGRAD
conta ainda com a participação de consultores10 da própria instituição e da
Secretaria de Municipal de Educação de Natal (UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO GRANDE DO NORTE, 2007).
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Profª Drª Lúcia de Araújo Ramos Martins (UFRN), Profª Drª Luzia Guacira dos Santos Silva (UFRN) e
Profª Drª Luzia de Fátima Medeiros de Oliveira (SME).

A criação dessa comissão sinalizava, portanto, para a concretização de
uma política institucional voltada para o atendimento ao aluno com deficiência
na UFRN.
O conhecimento dos resultados da pesquisa realizada na instituição foi
um dos passos iniciais para se conhecer a demanda e o perfil dos estudantes
com deficiência em nossa instituição. A socialização desse conhecimento fez
parte de um conjunto de falas, numa Mesa Redonda, intitulada “Inclusão na
UFRN: desafios e perspectivas”, no III Ciclo de Estudos e Debates sobre
Educação Inclusiva, realizado em outubro de 2007 (Figura 8), promovido pela
Base de Pesquisa sobre Educação de Pessoas com Necessidades Especiais,
do Departamento de Educação da UFRN, onde se fez presente também, o PróReitor de Graduação da gestão anterior, Prof. Dr. Antônio Cabral Neto
(Professor do Departamento de Educação), que abordou sobre a Política de
Acesso à UFRN; Profª Ms. Rildeci Medeiros, diretora da BCZM, sobre as ações
da BCZM diante da estudante com deficiência na UFRN, a discente Luciliana
de Oliveira Barros da Silva, que apresenta deficiência física, ex-aluna do curso
de pedagogia e mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da
UFRN, representando os estudantes com deficiência, que discorreu sobre a
sua experiência de inclusão na UFRN.

FIGURA 8: Mesa Redonda, intitulada “Inclusão na UFRN: desafios e perspectivas”, no
III Ciclo de Estudos e Debates sobre Educação Inclusiva, realizado em 2007.

As discussões em torno da política institucional voltada para o
atendimento ao estudante com deficiência exigiram, por parte da comissão,
também uma análise detalhada da legislação referente à política de educação
inclusiva em nosso país e a busca por programas já em desenvolvimento por
outras universidades, que pudessem servir de parâmetros em nossas
discussões.
Em janeiro de 2008, começamos, então, a elaborar a proposta da
política institucional que atendesse aos princípios da educação inclusiva no
contexto da UFRN. Uma das primeiras medidas da comissão foi convidar a
presidente da COMPERVE, Profª Drª Betânia Ramalho, para contextualizar no
grupo como tem sido o trabalho desta comissão voltado para o processo
seletivo dos estudantes com deficiência, as dificuldades da comissão frente ao
trabalho desenvolvido e destacar, para a COMPERVE, a importância da
articulação dessa comissão com a proposta de criação da política institucional
em elaboração.
Dentre as dificuldades citadas, destacaram-se: a questão da pessoa
surda, principalmente no que se referia à correção das provas, exigindo
profissionais qualificados para essa função; a falta de conhecimentos da
maioria dos candidatos em relação às solicitações, garantidas por lei, que
deveriam ser feitas previamente à COMPERVE, quanto aos recursos que
necessitariam para realização de suas provas, ocasionando situações de
constrangimento no momento da prova (como por exemplo, um candidato
cadeirante, que, foi designado para fazer a prova em um ambiente não
adequado às suas condições, mas que, se previamente sinalizado, já teria sido
colocado em uma sala acessível). A professora Betânia enfatizou a importância

dessa política em construção, dispondo-se a cooperar no que fosse preciso e
que, de fato, essa articulação junto à COMPERVE era indispensável,
considerando que o processo seletivo era a porta de entrada desses
candidatos para a UFRN.
Em maio de 2008, a Secretaria de Educação Superior e Secretaria de
Educação Especial do Ministério da Educação torna público é o Edital n. 4, de
2 de maio de 2008, do Programa Incluir.
Considerando as discussões, em processo, em torno de uma política
institucional da UFRN no atendimento ao estudante com deficiência, optamos
por priorizar, no novo projeto institucional, os eixos relacionados à: criação de
núcleos de acessibilidade; aquisição de equipamentos específicos para
acessibilidade (teclado Braille, computador, impressora Braille, máquina de
escrever Braille, linha Braille, lupa eletrônica, amplificador sonoro e outros);
formação do corpo docente e técnico da instituição para favorecer a
acessibilidade.
O novo projeto apresenta proposta de criação do Núcleo de Apoio e
Orientação ao Acesso e Permanência de Estudantes com Deficiência da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O principal problema decorre da
ausência de um núcleo de referência na instituição que trate das questões
inerentes ao acesso e permanência do aluno com deficiência na UFRN, bem
como da falta de equipamentos de acessibilidade que promova o processo de
ensino e aprendizagem de alunos com deficiência visual. O objetivo principal
deste trabalho é criar um núcleo que possa apoiar e orientar os alunos com
deficiência, bem como segmentos da comunidade universitária sobre questões
relacionadas à inclusão educacional de alunos com deficiência no âmbito do
ensino superior.
A sua metodologia será desenvolvida por meio de intervenção, a partir
da criação do núcleo e do acompanhamento das ações em torno da aquisição
dos equipamentos e da formação de docentes e funcionários. Espera-se, como
resultado inicial do projeto, que a criação do referido núcleo e a aquisição de
equipamentos, particularmente neste momento para o processo de ensino e de
aprendizagem do aluno com deficiência visual, possam contribuir sobremaneira
para superar situações de discriminação e para efetivar, no âmbito da UFRN, a

educação inclusiva e, conseqüentemente, no contexto do ensino superior
brasileiro (BRASIL, 2008).
Em junho de 2008, é divulgado no Diário Oficial da União, o resultado da
aprovação das instituições contemplados pelo Edital n. 4, de 2 de maio de 2008
do Programa Incluir e novamente fomos contemplados juntao a outras 38 IES.
Com a aprovação desse projeto, as discussões se aprofundaram e
surgiram diante de nossas reflexões os seguintes questionamentos: será que
estamos criando uma política institucional que tem como princípio, realmente, a
inclusão? Como ficam os outros estudantes que não possuem deficiência, mas
possuem necessidades educacionais especiais?
Tais questionamentos foram suficientes para redimensionar as idéias
originais da comissão que estavam voltadas para o atendimento ao estudante
com deficiência. Neste momento, a comissão julgou necessária a articulação,
assim como o diálogo com outras instituições públicas de Ensino Superior que
já têm instituído, em sua política institucional, programas ou serviços
disponibilizados para o atendimento desses estudantes, com vistas a
possibilitar à comissão o conhecimento da experiência por elas desenvolvida.
Então, no sentido de acompanhar a política do Ministério da
Educação e, ainda, de atender os preceitos da Política de Inclusão da UFRN
buscar-se-á, através dessa proposta de trabalho que visa à articulação e o
diálogo com outras instituições públicas de ensino superior, subsidiar as
atividades a serem desenvolvidas pelo referido Núcleo de Apoio, cujo processo
de ensino-aprendizagem será coerente com os preceitos estabelecidos
também pelo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFRN.
No inicio do mês de agosto de 2008, foi realizado um Workshop,
denominado “Incluir”, que teve como objetivo realizar um encontro para
discussão e elaboração da proposta do Núcleo de Apoio e Orientação ao
Acesso e à Permanência de estudantes com deficiência na Universidade
Federal do Rio Grande do Norte. Tivemos como convidadas a professora Ana
Maria E. C. Barbosa, Coordenadora do Programa USP Legal - Universidade de
São Paulo (Figura 9) e da Rede Saci, bem como a Assistente Social Elaine
Teresa Gomes de Oliveira, Coordenadora do Programa de Acompanhamento
ao Estudante com Necessidades Educacionais Especiais – PROENE, da
Universidade Estadual de Londrina/PR (Figura 10).

Participaram do evento em média, 20 pessoas, incluindo - além dos
membros da comissão - representantes da Pró-Reitoria de Planejamento
(PROPLAN), do Setor de Infra-Estrutura (SIR) e da Pró-Reitoria de Graduação
(PROGRAD).
O relato de experiência pelas coordenadoras dos referidos programas,
foi fundamental para decidirmos a política de inclusão na UFRN e,
principalmente, para a estruturação da proposta de criação do Núcleo.
As coordenadoras dos programas citados, cada qual com sua
realidade, expuseram: os aspectos relacionados à criação dos programas; o
processo de desenvolvimento; as dificuldades e superações enfrentadas; a
documentação legal, em termos de resoluções que foram criadas; as ações
desenvolvidas; a estrutura física e os recursos humanos necessários, além de
contribuir imensamente, com as questões conceituais e reflexões em torno da
proposta inicial do grupo.

FIGURA 9: Apresentação do Programa USP Legal,
pela professora Ana Maria E. C. Barbosa, Coordenadora.

FIGURA 10: Apresentação do Programa de Acompanhamento ao Estudante com
Necessidades Educacionais Especiais – PROENE, da Universidade Estadual de Londrina/PR,
pela Assistente Social, Elaine Teresa Gomes de Oliveira, Coordenadora.

No último dia do Workshop, a comissão teve como finalidade rever a
proposta inicial do documento de criação do núcleo, com base nas discussões
e na proposta que já vinha sendo construída, desde 2007, visando incrementar
as mudanças que se faziam necessárias para finalização do mesmo.
Diante do novo olhar do grupo, novas discussões ocorreram ainda nos
meses de setembro e outubro, decidindo-se, por unanimidade, que com a
criação do núcleo serão atendidos todos os estudantes com necessidades
educacionais especiais, inclusive aqueles com deficiência. No entendimento da
comissão, só assim estaríamos, de fato, contemplando uma política de inclusão
institucional na UFRN. O documento foi finalizado, no mês de novembro de
2008,

e

entregue

à

Pró-Reitora

de

Graduação

para

apreciação

e

encaminhamento para as instâncias superiores, com vistas a uma possível
aprovação. Esperamos que o produto final desse processo resulte na

concretização da Criação do Núcleo de Apoio e Orientação aos Estudantes
com Necessidades Educacionais Especiais da UFRN.
Considerações finais
Não iremos fazer nossas considerações finais da maneira como sempre
empreendemos, quando elaboramos um texto cientifico. Para nós, o relato
contido neste artigo vai muito além, da exigência da academia. Constituiu-se
num exercício de memória e de análise documental, que para nós não foi fácil,
traduzindo-se na importância do trabalho coletivo e das relações construídas
durante esse processo.
Portanto, não poderíamos concluir este trabalho sem agradecer a
todos aqueles que participaram e que estão participando desse processo de
Criação do Núcleo de Apoio e Orientação aos Estudantes com Necessidades
Educacionais Especiais da UFRN. Durante esses três últimos anos, tivemos o
prazer de conhecer pessoas11 que sonharam juntamente conosco um sonho
real, acreditando que era possível a criação desse núcleo. Algumas dessas
pessoas, mesmo desconhecendo sobre o assunto, estenderam as mãos e se
dispuseram a ajudar no que fosse preciso, em prol da garantia dos direitos
desses estudantes com NEE em nossa universidade. Quanto a esses
estudantes, estes têm sido a essência desse processo, instigando-nos e
provocando-nos constantemente a rever nossas posturas e ações frente à
diversidade dos estudantes. Podemos dizer que as dificuldades ainda são
muitas. Não sabemos se conseguiremos dar respostas a todos os
questionamentos, mas temos a certeza que tentaremos buscá-las e que cada
uma dessas dificuldades será um aprendizado, em processo, também para
nossas vidas. O que almejamos ao longo desse processo é que a UFRN
construa uma cultura inclusiva em seu espaço institucional que tenha como
principio básico o respeito e a promoção de um ensino de qualidade para todos
os estudantes, sem distinção.
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