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RESUMO

O presente trabalho traz resultados parciais de uma pesquisa que buscou investigar práticas de acessibilidade
curricular em cursos de graduação que possuem matriculados estudantes com deficiência. A metodologia
utilizada na pesquisa foi o estudo de caso que teve como lócus a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
(UFRB), sendo envolvidos como participantes os coordenadores de colegiados dos cursos de graduação. Os
resultados desta investigação apontam que os gestores acadêmicos, participantes desta pesquisa,
reconhecem algumas ações isoladas na construção de práticas de ensino diferenciadas dirigidas a estudantes
com deficiência, porém tais iniciativas não se constituem ações institucionalizadas, embora existam na UFRB
documentos institucionais que podem ser utilizados no sentido de tornar as práticas pedagógicas mais
inclusivas.
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Abstract

This paper presents partial results of a survey that investigated curricular accessibility practices in
undergraduate courses that have enrolled students with disabilities. The methodology used in this research
was the case study that had as its locus the Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), being
involved as participants, coordinators collegiate undergraduate courses. The results of this investigation show
that academic managers, participants in this study, recognize some isolated actions in practices of
differentiated instruction targeted to students with disabilities, but these initiatives do not constitute
institutionalized actions, although there were UFRB institutional documents that can be used in making more
inclusive teaching practices.

Keywords: Accessibility Curriculum - Teaching practices - Higher Education.

Os estudos direcionados a inclusão de indivíduos com deficiência no ensino superior foram os que mais
tardiamente despontaram no universo dos teóricos da educação. No Brasil, segundo Mazzotta (1996), a
Declaração Mundial de Educação Para Todos, datada de 1990, marca a luta pela inclusão no território
brasileiro, ratificando a efervescência dessas discussões no cenário mundial. Contudo, a redução da pessoa à
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sua deficiência, ainda é um paradigma a ser quebrado no país, sendo esse rompimento paradigmático
importante para a consolidação de um novo modelo de sociedade pautado na justiça social e na inclusão,
onde prevalece o ideal de igualdade de direitos para todos, em todos os espaços.

Dentre os desafios de se construir uma sociedade inclusiva, têm-se as questões relativas à inclusão das
pessoas com deficiência no ensino superior que envolve não apenas a democratização do acesso, mas
também da participação e permanência desses estudantes no contexto universitário. Como forma de se
assegurar a participação, permanência e conclusão nesse nível de ensino, se faz necessário a quebra de
barreiras arquitetônicas, comunicacionais, pedagógicas e atitudinais, que envolve, dentre outras coisas, a
construção de espaços mais adequados e de currículos mais acessíveis.

Dessa forma, quando se projeta a construção de ambientes universitários mais inclusivos, precisam-se
abranger, necessariamente, as questões relativas à acessibilidade curricular que diz respeito à equidade no
direito de todos de acesso ao conhecimento, independente de suas condições sensoriais, físicas e, até mesmo,
cognitivas. A garantia desse direito não se constitui, portanto, favor às pessoas com deficiência e nem
redução das exigências relacionadas à qualidade, porém significa dar condições plenas de acesso ao saber.

A criação de políticas e práticas de acessibilidade em todas as esferas da sociedade é imperativa posto que,
segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), a quantidade de pessoas que possuem
algum tipo de deficiência corresponde a 23,9% da população. Ademais, segundo o Ministério da Educação, o
número de estudantes com deficiência matriculados nas instituições de ensino superior no país tem
aumentado significativamente nos últimos dez anos, embora o percentual ainda seja pequeno se comparado
ao total de alunos desse nível de ensino.

As matrículas de alunos com necessidades educacionais especiais no ensino superior
no Brasil apresentaram um aumento de 67,8% em 2008 e de 51,9% em 2009.
Porém, destaca-se que essas matrículas representam uma média de 0,2% do total
das matrículas de alunos do ensino superior. (CRUZ; GONÇALVES, 2013, p.82).

Observa-se que o acesso de estudantes com deficiência ao ensino superior está cada vez mais evidente na
sociedade, entretanto para que estes educandos concluam sua formação acadêmica, se fazem necessárias
medidas institucionais que favoreçam a permanência qualificada destes estudantes neste nível de ensino.

1. O percurso metodológico e o campo empírico desta investigação

Para o desenvolvimento deste estudo, o campo empírico desta investigação foi a Universidade Federal do
Recôncavo da Bahia, instituição na qual o acesso e a permanência de estudantes com deficiência são temas
discutidos e construídos a partir de ações institucionais e da contribuição de grupos de pesquisa.

Neste sentido, a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia que foi criada em 2005 através da Lei Nº.
11.151/2005, embora seja uma instituição nova, tem demonstrado atenção, em seus documentos oficiais,
com as questões de acesso e permanência dos estudantes com deficiência. De acordo com Pimentel et al
(2014, p. 11),

(...) na UFRB as políticas de inclusão para acessibilidade curricular dos estudantes
com deficiência foram construídas a partir do ano de 2011 e preveem: adaptação do
plano de ensino pelo docente, formas alternativas de avaliação e utilização de
metodologias de ensino diferenciadas.

Diante das normativas institucionais da UFRB, esta investigação buscou analisar as práticas pedagógicas de
acessibilidade curricular desenvolvidas no âmbito dos cursos de graduação dessa universidade que possuem
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estudantes com deficiência matriculados, entendendo que tais práticas devem estar voltadas para favorecer a
permanência e eliminação de barreiras de acesso ao conteúdo intelectual, possibilitando o desenvolvimento
acadêmico destes educandos.

Para tanto, a presente pesquisa foi desenvolvida numa abordagem qualitativa, sendo a metodologia utilizada
o estudo de caso, envolvendo a aplicação de entrevistas com coordenadores de colegiados dos cursos de
graduação. Considera-se que analisar as políticas institucionais e práticas de acessibilidade curricular voltadas
para inclusão do estudante com deficiência, a partir da percepção de profissionais que estão inseridos na
academia e são responsáveis pela gestão acadêmica dos cursos de graduação, é extremamente importante
para que novas ações inclusivas sejam planejadas.

Para discussão dos dados levantados na pesquisa de campo foi utilizada a metodologia de análise do conteúdo
das falas dos coordenadores participantes da investigação. Tais participantes foram selecionados com base no
critério de coordenarem cursos de graduação que possuem estudantes com deficiência matriculados na UFRB.

De acordo com dados do Núcleo de Políticas de Inclusão (NUPI) da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), a
UFRB possuía, no segundo semestre letivo de 2013, dez estudantes com deficiência em seus cursos de
graduação, conforme Tabela 1.

TABELA 1. Distribuição de estudantes, por curso e tipo de deficiência, matriculados em 2013.2 nos
cursos de graduação da UFRB.

Curso de graduação Nº de estudantes com
deficiência matriculados Tipo de deficiência

Pedagogia 1 Deficiência Visual/ Cego

Bacharelado Interdisciplinar em Saúde 2
Deficiência Física

Deficiência Auditiva

Ciências Sociais 2
Deficiência Física

Deficiência Auditiva
Bacharelado em Biologia 1 Deficiência Física
Licenciatura Letras/LIBRAS 1 Surdez
Licenciatura em Filosofia 1 Deficiência Física
Medicina Veterinária 1 Deficiência Visual/ Baixa Visão
Bacharelado em Ciências Exatas e
Tecnológicas 1 Deficiência Física

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do NUPI/PROGRAD.

Embora existissem na UFRB, em 2013.2, oito cursos de graduação com estudantes com deficiência
matriculados, apenas cinco coordenadores de curso concordaram em participar da referida investigação,
estando os mesmos distribuídos em quatro centros de ensino desta universidade, sendo: o Centro de Ciências
Agrárias, Ambientais e Biológicas em Cruz das Almas/BA; o Centro de Ciências da Saúde em Santo Antônio de
Jesus/BA; o Centro de Artes Humanidades e Letras em Cachoeira/BA; e o Centro de Formação de Professores
em Amargosa/BA.

O instrumento para a coleta de dados empíricos empregado neste estudo foi a entrevista, com roteiro
semiestruturado, a qual constou de nove questões que buscaram levantar dados sobre: o conhecimento do
colegiado do curso sobre a existência de estudantes com deficiência; a existência de notificações ao colegiado
sobre o desenvolvimento acadêmico dos referidos estudantes; as dificuldades, relatadas pelos docentes,
relativas ao ensino desses discentes; a existência de práticas pedagógicas diferenciadas; os fatores
dificultadores para realização dessas práticas; e as ações desenvolvidas pelo Colegiado com os docentes para
assegurar a acessibilidade curricular a tais estudantes.
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Esta pesquisa foi, então, realizada com a finalidade de avaliar de que forma a instituição vem tratando a
temática da acessibilidade curricular que é, sem dúvida, de fundamental importância para a permanência do
estudante com deficiência na educação superior e conclusão desse nível de ensino.

A análise de documentos institucionais da UFRB, a exemplo da Resolução n°040/13 do Conselho Acadêmico
(CONAC) que dispõe sobre as normas de atendimento aos estudantes com deficiência matriculados nos cursos
de graduação; e dos documentos orientadores para docentes, elaborados e divulgados pelo NUPI/PROGRAD,
permitem afirmar que há uma disposição institucional em desenvolver políticas de acessibilidade curricular
para estudantes com deficiência. Dentre tais políticas, o artigo2° inciso 1° da Resolução CONAC n°040/13
menciona que é dever da instituição garantir ao estudante com deficiência além do acesso às dependências
acadêmicas, recursos didáticos adaptados, recursos de tecnologia assistiva, docentes e técnicos capacitados e
serviços de apoio especifico. (UFRB, 2013).

A normativa sobre a responsabilidade institucional de garantia destes recursos e serviços demonstra que a
instituição tem conhecimento de que os impedimentos enfrentados por este público alvo da inclusão não se
restringem apenas as barreiras arquitetônicas, embora se faça necessário que os espaços das instituições
estejam adequados para receber este educando, fornecendo autonomia para que o mesmo possa se
locomover com segurança em todos os espaços acadêmicos.

Ressalte-se, entretanto, que não é possível construir uma universidade inclusiva, que seja de fato para todos,
sem pensar na acessibilidade curricular que se constitui como o meio efetivo de desmoronamento das
barreiras que possam obstruir o acesso dos indivíduos a uma vida acadêmica plena, possibilitando o acesso ao
aprendizado e, consequentemente, o desenvolvimento dos discentes no âmbito acadêmico. Entende-se,
portanto, que a inexistência dos recursos e serviços de acessibilidade curricular dificulta a permanência, nesse
nível de ensino, do discente que possui algum tipo de deficiência.

Desse modo, a instituição de ensino que promove e proporciona aos seus educandos a acessibilidade
curricular, tende a possibilitar a participação destes de forma efetiva nas atividades propostas nos
componentes curriculares, favorecendo a formação acadêmica do estudante. O ponto principal em promover a
acessibilidade curricular é proporcionar autonomia a esses estudantes, principalmente relativa ao acesso ao
conhecimento.

1. Reflexões sobre a acessibilidade curricular na UFRB

A análise das falas dos participantes desta investigação demonstra que, apesar das políticas institucionais que
se comprometem com práticas pedagógicas e recursos adaptados ao ensino de discentes com deficiência, os
profissionais entrevistados revelam desconhecer as orientações instituídas sobre como atuar com estes
estudantes.

Eu não conheço o núcleo [referência ao NUPI] de perto, entendeu?
Eu já ouvi falar do núcleo pelo movimento de internet, aí algumas pessoas
mencionando e tal. Então, eu tomei conhecimento do núcleo assim e fico às vezes
assustado com o que se determina a política e inclusão, entendeu?
Eu tenho restrições a essas tais políticas de inclusão porque muitas vezes não são
aplicadas como deveriam, na verdade toda política deveria ser de inclusão (...).
(Trecho da entrevista com o coordenador BB do Campus 1[1])

Observa-se que há necessidade de maior eficiência na divulgação das informações das políticas institucionais
de inclusão entre os docentes. Vale ressaltar, que essa divulgação deve constar como parte do processo
formativo dos profissionais da instituição, pois se reconhece que o fazer pedagógico é extremamente
importante no processo de inclusão para que o direito ao saber não seja negado a estes educandos.
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Embora todos os coordenadores de cursos, participantes desta investigação, tenham afirmado possuir ciência
da existência de estudantes com deficiência no curso no qual exercem a função de coordenador, relataram
que não existe uma comunicação efetiva entre a instituição, o colegiado e os docentes a fim de construir
ações conjuntas de acessibilidade para esses discentes. De acordo com os entrevistados, falta uma política de
comunicação institucionalizada que os informem quanto à matrícula desses estudantes, o que deveria
desencadear ações conjuntas posteriores para garantir a acessibilidade curricular.

A universidade tem bastantes professores e recursos, mas falta a comunicação do
aluno para com o professor. Se tem dificuldade, tem que haver comunicação, porque
aí o professor pode direcionar o aluno, tudo pode ser adaptado. Tem que tem uma
solução para que o aluno não tenha prejuízo. (Trecho da entrevista com o
coordenador MV do Campus 1 )

Embora a Resolução nº040/2013 do CONAC, do Art. 5º ao Art. 11, defina as responsabilidades dos diferentes
setores acadêmicos no processo de registro, notificação e acompanhamento dos estudantes com deficiência
desde a sua matrícula (UFRB, 2013), entende-se, pela fala do coordenador acima, que tal processo que
envolve notificação e acompanhamento não tem sido assegurado. Isso significa que embora seja importante a
construção de políticas institucionais, na forma de normativas, elas por si só não asseguram as práticas
inclusivas no interior das instituições de ensino superior.

Esta falta de interlocução entre as instâncias institucionais e segmentos acadêmicos também aparece na fala
de outro participante da pesquisa que menciona a falta de comunicação entre o colegiado, os docentes do
curso e os próprios estudantes, fator que inviabiliza a construção coletiva de políticas e práticas de inclusão
que favoreçam a permanência de estudantes em condição de deficiência no âmbito institucional, bem como a
criação de práticas pedagógicas que favoreçam o acesso ao saber.

(...) nem todos vêm conversar comigo e nem todos os professores passam as
informações. Tenho conhecimento de dois estudantes, um apresenta problema na
visão e um que tem problemas, recomendamos procurar a PROPAAE[2]. Com certeza
tem mais, mas não chegou ao colegiado. (Trecho da entrevista com o coordenador
MV do Campus 1)

Observa-se nessa fala que quando o estudante em condição de deficiência procura o colegiado do seu curso
para notificar a sua condição, o mesmo é encaminhado para uma Pró-Reitoria que atua na assistência
estudantil, porém não são encaminhadas ações pedagógicas entre os docentes do curso para atendimento
específico ao estudante. É como se o entendimento fosse de que é necessário apenas assegurar apoio de
bolsas ou outros recursos materiais para a permanência de estudantes com deficiência na universidade, o que
não necessariamente envolve modificações no processo de ensino e aprendizagem.

Entende-se, assim, que o acesso não se constitui o único desafio para esses estudantes, é preciso que a
universidade se prepare para trabalhar com esses discentes, de modo que os mesmos não sejam novamente
excluídos desse nível de ensino, agora não mais por falta de condições de acesso, mas por inexistência de
práticas que assegurem a permanência e a conclusão dos cursos.

Ainda com relação à articulação de informações no âmbito institucional de modo que se promova a
acessibilidade, foi perguntado aos sujeitos desta investigação se os docentes têm feito notificações ao
colegiado sobre o desenvolvimento acadêmico dos estudantes com deficiência. Entretanto, os relatos revelam
que não se tem rotina no âmbito dos colegiados de comunicação e discussão sobre desempenho acadêmico
que possa servir de elemento norteador para a criação de ações que promovam a acessibilidade curricular
para esses educandos.
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Não, não houve nenhum tipo de comunicação específica é... formal (...) por parte
dos docentes pra coordenação, apenas algumas conversas informais, mas não, nada
formal. (Trecho da entrevista com o coordenador CS do Campus 3)

O propósito de construir currículos acessíveis é assegurar o direito da equidade no acesso ao conhecimento a
estudantes que apresentam algum tipo de necessidade especial. Além disso, a garantia de acessibilidade
proporciona autonomia desses estudantes no processo de ensino e aprendizagem, tornando esse processo
mais eficaz para todos que dele participam.

É uma aluna [com deficiência] que eu tenho acompanhado o desempenho dela
durante o curso. Curricularmente falando, é uma aluna que tem tido um excelente
desempenho. Foi minha aluna de TCC, estudou a sua própria condição de
funcionalidade específica. Um TCC desenvolvido muito interessante, onde ela discute
a questão é... do normal, do patológico, na condição física dela. (Trecho da
entrevista com o coordenador BS do Campus 2)

Observa-se no relato acima o êxito no processo de ensino e aprendizagem que envolveu uma relação mais
próxima entre o educador e o educando, o respeito do docente à condição de deficiência de uma estudante, o
que demonstra ter havido a preocupação em criar condições de igualdade no acesso ao saber, eliminando
possíveis barreiras de acesso ao currículo. Entende-se, portanto, que para que a acessibilidade curricular
ocorra se faz necessário que o docente seja sensível às questões da inclusão, entendendo que a modificação
de suas ações pedagógicas não se constitui um favor aos estudantes com deficiência e sim a garantia de
exercício de sua função de educador, atendendo a todos os estudantes com equidade de forma a
assegurar-lhe o direito ao saber.

Por outro lado, nas falas dos participantes desta investigação, também ficam nítidas questões relacionadas à
desinformação e ao despreparo dos docentes para lidar com os estudantes com deficiência, seja pela falta de
recursos institucionais, ou seja, pela dificuldade em inovar, procurando novos métodos que favoreçam a
inclusão.

Foi feito o pedido de uma professora para que a estudante fizesse um exame, e a
estudante ficou sentida, se sentiu ofendida. Aí [a professora] levou o caso para o
colegiado. Diante da análise do caso em reunião, o colegiado atendeu ao pedido da
professora e recomendou que a estudante fosse direcionada ao médico, através da
PROPAAE. Depois, a estudante não procurou mais o colegiado, não deve ter ido a
PROPAAE... deve ter sido arquivado o caso. (Trecho da entrevista com o coordenador
MV do Campus 1)

Reconhece-se nessa fala a dificuldade dos docentes em lidar com tais situações, tendo em vista que os
mesmos não possuem formação específica, revelando também insegurança de saber como agir em
determinadas situações. Observa-se que embora a professora tenha inferido sobre a condição diferenciada de
uma estudante, a sua abordagem com indicação de um médico pode ter construído uma barreira, fazendo a
referida estudante sentir segregada e não incluída. As barreiras atitudinais, existentes na sociedade e
expressadas através do preconceito, fazem com que, muitas vezes, as pessoas com deficiência tenham receio
de comunicar sua condição diferenciada e o seu direito a um trabalho pedagógico específico.

Portanto, uma política institucional inclusiva não deve apenas prever a notificação das deficiências, mas ações
subsequentes que possibilitem o preparo adequado de todos os atores que estarão envolvidos no processo
formativo desses estudantes no ensino superior. Certamente, a notificação do tipo de deficiência no ato da
matrícula além de influenciar na tomada de decisão para construção de estratégias de acessibilidade
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curricular, contribuirá para evitar constrangimentos posteriores de docentes e discentes em sala de aula,
decorrentes da desinformação e da inexistência de formação específica para construção de práticas de
acolhimento e inclusão. Ademais, não há que se esperar que o aluno procure a coordenação ou a cada
docente para falar de sua condição, pois muitos preferem o anonimato, com medo de enfrentar o preconceito,
bullying e ações discriminatórias das quais já foram vítimas no decorrer de suas trajetórias. Chegar até ao
ensino superior, sem dúvida, representa a superação de inúmeros desafios no processo de escolarização,
portanto, devem ser asseguradas as condições de permanência, com êxito, neste nível de ensino.

As estratégias de garantia da acessibilidade curricular devem partir, portanto, do reconhecimento da
diversidade, valorização das potencialidades, aceitação das limitações e respeito às diferentes condições de
aprendizagem. Isso requer o planejamento de aulas teóricas e práticas que favoreçam o uso de metodologias
ativas e participativas que envolvam a todos no processo de aprender, bem como adequação do espaço físico
e disponibilização de recursos didáticos adaptados.

Nesse sentido, o repeito a individualidade é um importante fator porque faz com que o estudante sinta-se
capaz de prosseguir seus estudos como qualquer outro aluno. Por outro lado, a tecnologia se torna nesse
cenário um recurso imprescindível para as pessoas com deficiência, pois possibilita maior autonomia em seu
itinerário e no acesso ao currículo. Como fala Radabaugh (1993, apud GALVÃO FILHO, 2009), “para as
pessoas sem deficiência, a tecnologia torna coisas mais fáceis. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia
torna as coisas possíveis”.

No entanto, o direito do estudante com deficiência de ser atendido em suas diferenças não é compreendido
por alguns participantes da pesquisa.

Não, as práticas são comuns para todos os outros estudantes. (...) Até agora não me
consta que para nenhum estudante houve prática diferenciada. Existe um pouquinho
de... se é que você considera de uma prática diferenciada, mas não é com deficiência
são as gestantes e isso é lei da universidade para quem pede exercício domiciliar.
(Trecho da entrevista com o coordenador BB do Campus 1 )

Verifica-se nessa fala o desconhecimento, talvez por ausência de uma formação específica, de que a lei
brasileira também assegura ao estudante com deficiência a adaptação de currículos, métodos, técnicas,
recursos educativos e organização específicos, para assegurar o atendimento às suas necessidades, conforme
preconiza o inciso I do Artigo 59 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96. (BRASIL,
1996). Portanto, a divulgação dessas leis e direitos deve compor as políticas inclusivas no âmbito da
instituição, de modo a torná-los conhecidos e a criar possibilidades para que as práticas também sejam
modificadas.

De acordo com os entrevistados, na medida do possível, as modificações específicas que envolvem questões
de ordem arquitetônica têm sido asseguradas na UFRB para os discentes em condição de deficiência.

A gente, embora entenda que sejam situações especiais, mas, de modo geral é... a
gente entende que é uma diferença que precisa ser tratada com igualdade. Então,
assim, a gente não faz muita, assim, separação, no sentido de atender a
especificidade. É..., a não ser aquelas especificidades que realmente são necessárias,
por exemplo, às vezes é necessário um elevador. Aqui melhorou a estrutura física
também da instituição, não é?
Então, antes havia um elevador, mas não funcionava e aí havia queixa dessa
estudante que tinha paralisia porque ela não podia ter uma melhor acessibilidade ao
andar superior (...), ao segundo andar. Então, depois a gente vai fazendo um esforço
na tentativa de melhor ajustar a condição dela. (Trecho da entrevista com o
coordenador BS do Campus 2)
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Olha, principalmente em relação a ter que trocar, de vez em quando, alguma sala,
né?
Têm salas que... se você tiver dando, por exemplo, seu componente no segundo
andar precisa trocar a sala pra ir para o térreo e, eventualmente, eles acabam
mudando (...), assim, parando a aula, trocando, enfim ... E tem também a questão
dos discentes do... assim, de alguma dificuldade que o aluno que tem deficiência
auditiva sente é... e aí ele já pediu e aí isso nós passamos do colegiado para
professores, em formação, que falassem mais claramente, mais pausadamente e se
dedicassem mais a falar mais perto do aluno que tem esse problema (...) de
deficiência auditiva. Isso daí nós fizemos (...). (Trecho da entrevista com o
coordenador CS do Campus 3)

Observa-se nas falas que o planejamento acadêmico nos centros de ensino precisa ser feito, prevendo a
acessibilidade física para os estudantes com deficiência, alocando as aulas dos componentes curriculares em
que este estudante está matriculado para uma sala que lhe assegurasse o direito de ir e vir com autonomia e
segurança. Por outro lado, embora se reconheça que a barreira arquitetônica se torna, muitas vezes,
elemento impeditivo para o educando com deficiência, não se pode pensar que a inclusão estará assegurada
apenas com a remoção de tais barreiras.

Durante a realização da entrevista, os questionamentos que se referiram as dificuldades encontradas no
processo educacional dos estudantes com deficiência suscitaram o relato de diferentes dificuldades.

A principal dificuldade é a comunicação. Então, os nossos docentes, na maioria, não
falam libras, então é um complicador, a gente depende muito da atuação do
intérprete. Nesses últimos meses, a gente tem sofrido bastante porque a
universidade não tem intérpretes efetivos, são contratados. Como o contrato é bem
precário, não raro a gente já ficou algumas vezes sem intérpretes. Então, (...) o
estudante surdo entrou no ministério público, através do incentivo de muitos
estudantes e dele próprio. (...) Os estudantes se juntaram, entraram com uma ação
no ministério público que determinou que a universidade oferecesse em cinco dias o
serviço de interpretação que não tinha. Então essas são as principais dificuldades.
(Trecho da entrevista com o coordenador LL do Campus 4)

Nessa fala está presente a dificuldade inerente à contratação de pessoal pelas universidades públicas, a qual
deve, prioritariamente, acontecer através de concursos públicos, que, por sua vez, dependem da
disponibilização de vagas. Entretanto, o Ministério da Educação, como mantenedor das universidades
federais, deve viabilizar a disponibilização dos recursos necessários para assegurar a efetivação da política de
inclusão de estudantes com deficiência, prevista na legislação. Nesse caso específico, relatado pelo
entrevistado, foi necessário o recurso ao ministério público como forma de que o estudante tivesse
assegurado o direito de acesso ao conhecimento socializado na instituição, através da disponibilização de
intérpretes de Libras. Esse caso específico, aponta para a necessidade de garantia do direito da acessibilidade
comunicacional, sem a qual a barreira da linguagem se torna um verdadeiro obstáculo para que o estudante
surdo consiga permanecer na universidade.

Diante dessa compreensão, entende-se que “na perspectiva da educação inclusiva, o foco não é deficiência do
aluno e sim os espaços, os ambientes, os recursos que devem ser acessíveis e responder a especificidade de
cada aluno” (BRASIL, 2002). Nessa linha de pensamento, defende-se que a limitação do estudante pode ser
minimizada se os espaços sociais e acadêmicos forem mais acessíveis, pois não se configurarão como
entraves para a vida estudantil.
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Outro modo de justificar a ausência de implementação de ações inclusivas é o não reconhecimento das
especificidades e necessidades dos estudantes.

Estabelecemos um monitor para cada grupo de estudante, para ele tentar orientar.
Se essa pessoa tem um problema específico, um problema de deficiência, ela será
assistida. Mas, a princípio não existe diferença entre os alunos, nós não os
diferenciamos: alunos com deficiência ou sem deficiência. Nós encaramos eles todos.
Claro, os problemas são específicos, aí sim, aí tem o diferenciamento de tratamento
a cada problema. (Trecho da entrevista com o coordenador BB do Campus 1)

(...) ninguém trata ela como uma deficiente mesmo, entendeu?
Ela é... só realmente usa uma prótese. Não é algo... um cadeirante, alguma coisa
assim. (...) Ela não tem deficiência de mobilidade, ela anda de moto, tudo isso, mas
se você forçar, vãos de escada muitos longos, possa ser que ela tenha uma certa
dificuldade. Mas degraus pequenos, um, dois degraus, normalmente não é tão
penoso, mas é um pouquinho. (Trecho da entrevista com o coordenador BB do
Campus 1)

Numa perspectiva inclusiva, todos os professores devem ser convidados a repensar sua práxis pedagógica
para que todos os discentes sejam alcançados durante as aulas. Assim, o planejamento da aula deve ser
flexível, sendo modificado a partir das demandas existentes no contexto da sala de aula.

A professora, para a estudante com problema na visão, tem colocado imagens em
tela grande. É o que tem sido feito neste caso. (Trecho da entrevista com o
coordenador MV do Campus 1)

Não há uma prática formalizada instituída, digamos uma regra, mas o que há sempre
nas reuniões do colegiado e NDE[3] é uma orientação para que os professores
adaptem suas aulas, ministrem suas aulas de modo que ele consiga atingir estes
estudantes, de modo que ele consiga ministrar aulas que atendam as necessidades
desses estudantes. (Trecho da entrevista com o coordenador LL do Campus 4 )

[i]

As falas dos participantes acima revelam que, embora timidamente e de modo isolado, as práticas
pedagógicas têm sido modificadas, se não pela atitude mais sensível do próprio docente, por recomendação
do colegiado do curso.

De acordo com Guadagnini e Duarte (2013) a adaptação curricular torna-se um instrumento de grande
relevância para a inclusão, pois as modificações no currículo possibilitam o atendimento as singularidades dos
educandos, permitindo que todos tenham acesso ao saber de forma diversificada, respeitando as
especificidades de aprendizado de cada indivíduo. Para isso, o educador precisa estar alerta para o
surgimento de qualquer necessidade de adaptação de sua prática pedagógica, desenvolvendo adaptações
como: modificação dos instrumentos de avaliação, ampliação do tempo para o desenvolvimento de
atividades, disponibilização de materiais didáticos adaptados, dentre outras possibilidades.

É importante ressaltar que essas possibilidades de adaptação do currículo não podem continuar acontecendo
de modo isolado, mas precisam ser previstas nos projetos pedagógicos dos cursos, transformando ações
individuais em ações institucionais em direção à acessibilidade curricular.

Eu diria que a primeira ação é a ação de repensar o currículo. A gente tem o núcleo
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docente estruturante que está reformulando o currículo de modo a tornar o currículo,
mas acessível ao estudante surdo. A gente já identificou que o nosso currículo tem
muitos problemas, ele ainda não contempla direito a formação que favoreça ao
estudante surdo e aí a gente tá reformulando o currículo. [...] Então, dar condição de
ingresso (...), que é uma coisa que também precisa ser debatido, [...] acessibilidade,
na minha opinião, tem a ver com isso também. Muitas vezes, até ele chegar a
universidade... as barreiras são enormes. Então, esse estudante precisa ingressar na
universidade e ele próprio também precisa ajudar, de alguma forma, a tornar a
universidade mais acessível para ele. (Trecho da entrevista com o coordenador LL do
Campus 4).

A deficiência deve ser pensada como uma condição humana e a pessoa com deficiência como um sujeito de
direito (CURY, 1999), sendo que incluir não significa apenas inserir um indivíduo em um ambiente. Para que a
verdadeira inclusão aconteça é necessário que as condições de permanência lhe sejam garantidas, afim de
que o mesmo não se sinta responsável por sua exclusão, o que configuraria uma dupla violência simbólica
(BOURDIEU; PASSERON, 1982), pois além de se impor uma única forma de ser, estar e ser aceito no ensino
superior, o próprio sujeito com deficiência seria responsabilizado por não conseguir atender aos padrões
acadêmicos predeterminados e impostos de modo arbitrário.

Por outro lado, assegurar condições de acessibilidade, através de políticas e práticas institucionais, requer que
os atores envolvidos compreendam que para se efetivar a inclusão de estudantes com deficiência não é
suficiente a acessibilidade arquitetônica.

Você pode ver que até a própria construção da universidade já colocou rampas, já
colocou guias para as pessoas deficientes visuais. Então, a... se vê fisicamente uma
preocupação nisto e acho que hoje praticamente tudo isso, toda essa política voltada
para assistir aquelas pessoas com deficiência, então tá sendo implementada. Já
existem os banheiros, praticamente todos os prédios tem banheiros para atender os
cadeirantes ou pessoas com deficiência... Então, realmente eu vejo isso. (Trecho da
entrevista com o coordenador BB do Campus 1).

A concepção apresentada por esse coordenador tem sido recorrente nas discussões sobre inclusão. Torna-se,
portanto, necessário implementar um processo formativo que possibilite a compreensão da amplitude das
ações necessárias para se assegurar todas as condições e formas de acessibilidade no ensino superior.

Considerações Finais

A partir do exposto, entende-se que a UFRB tem dado passos iniciais para a construção de políticas de
permanência dos estudantes com deficiência regularmente matriculados em seus cursos de graduação, com a
aprovação de normativas e elaboração de orientações para os professores que atuam com esse público.
Entretanto, os dados da pesquisa revelam que apenas a elaboração de documentos institucionais normativos
não é suficiente, ainda há um longo caminho a ser percorrido para que a instituição se torne uma
universidade inclusiva de fato. Inicialmente, faz-se necessário a divulgação das políticas instituídas que dispõe
sobre medidas que favorecem a eliminação de barreiras de acesso ao conteúdo curricular.

Por outro lado, embora sejam perceptíveis algumas ações isoladas de docentes que demonstram mudança de
pensamento e atitudes frente as novas realidade advindas com a inclusão, urge a implementação de um
processo formativo de todos os profissionais que atuam no contexto universitário de modo que a
acessibilidade curricular seja uma ação institucionalizada e que as barreiras no acesso ao saber sejam
desconstruídas para todos os estudantes com deficiência matriculados nesta instituição de ensino superior.
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Nesse processo de construção de estratégias para acessibilidade curricular, os docentes são atores
imprescindíveis, modificando e flexibilizando os seus planejamentos de aula e adaptando sua práxis
pedagógica com vistas a atender a todos os alunos, dando condições para que eles deem continuidade à sua
vida acadêmica em estudos posteriores.
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