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Resumo

O presente estudo visa realizar breve análise acerca dos aspectos pedagógicos que envolvem a inclusão de
estudantes com deficiência no ensino superior, a partir de pesquisa realizada na Universidade Estadual do
Ceará, através de entrevistas e observação de campo. A vida das pessoas com deficiência é marcada pela
exclusão dos espaços sociais, entretanto, a partir das lutas dos movimentos sociais na busca de garantir
os direitos destas pessoas, elas foram ocupando os espaços educacionais. No que diz respeito ao acesso as
universidades, ainda há muitas dificuldades quanto à acessibilidade física e pedagógica, mas aos poucos as
instituições estão desenvolvendo programas destinados a este público. Com este estudo concluímos que os
estudantes necessitam de condições pedagógicas diferenciadas, porém, a universidade ainda não garante
os recursos para um bom atendimento.
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Abstract

The present study aim to realize brief analysis about of the pedagogic aspects that involve the inclusion of

students with disability in the advanced education, as from research realized in the Ceará’s State

University, through of interviews and observation of camp. The life of people with disability is marked by

exclusion of the social spaces, however, as from of the struggles of the social movements in the search of

ensure this people’s rights, they were occupying the educational spaces. About the access to the

universities, still there are many difficulties as for physic and pedagogic accessibility, but bit by bit the

institutions are developing programs destined to this public. With this study concluded that the students

need different pedagogic conditions, but, the university doesn’t ensure the recourses for a good attending

yet.
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INTRODUÇÃO

As pessoas com deficiência têm uma trajetória marcada pela segregação social, devido suas características
não atenderem ao padrão de normalidade estabelecido pela sociedade nos vários períodos históricos da
humanidade. O tratamento as pessoas com deficiência passou por relações de abandono e extermínio,
assistencialismo, atendimento somente de caráter médico na busca de cura e as várias formas de
institucionalização em asilos e hospitais. Vale destacar que essa segregação, também, tem raiz numa
visão de que essas pessoas são improdutivas, sendo assim, um empecilho ao desenvolvimento da
sociedade.

Após a Revolução Francesa com seus ideais de fraternidade e igualdade, as pessoas com deficiência
também passaram a lutar por melhores condições de vida e visibilidade social, pois a estas pessoas se
dava o tratamento médico em hospitais e asilos a fim de adaptá-los ao convívio social. Porém,
percebeu-se que estas pessoas não são portadoras de uma deficiência, mas que as deficiências que
apresentam fazem parte de suas vidas e elas conseguem ter qualidade de vida e conviver socialmente.
Assim, surgiram os movimentos sociais das pessoas com deficiência que lutam pela garantia dos direitos
destas pessoas enquanto membros da sociedade, que necessitam de educação, atendimento médico,
trabalho, acessibilidade para se locomoverem, dentre outros direitos.

Quanto à educação as pessoas com deficiência eram atendidas por escolas especiais, onde estas recebiam
uma educação o mais próxima da educação formal, mas a partir de um atendimento especializado e
separado dos estudantes tidos normais. Porém, desde a década de 1990 as lutas por educação inclusiva
têm levado a uma reformulação desse modelo educacional, por um modelo democrático de educação onde
as crianças com deficiência frequentem as escolas formais.

Quando se trata de educação em nível superior o número de estudantes com deficiência é pouco e com
restritas oportunidades de acessibilidade que garantam a permanência destes estudantes nas
universidades. Vale ressaltar, que não existe universidade para pessoas com deficiência, logo para que
estes cheguem ao nível superior têm que ser incluídos nos espaços e terem condições de permanecer.

Na Universidade Estadual do Ceará (UECE) existem estudantes com deficiência em alguns cursos de nível
superior e este trabalho se propõe a analisar questões referentes às relações pedagógicas à luz dos relatos
desses estudantes e breves observações realizadas em aulas e no campus.

PERSPECTIVA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Diante da conjuntura social e educacional da proposta de “Educação para Todos”, as escolas de ensino
básico e a universidades brasileiras, têm o desafio de garantir o acesso das pessoas com deficiência ao
ensino regular e mais do que isso proporcionar as condições necessárias para a permanência desses
estudantes para que concluam as etapas educacionais.

Segundo Mendes (2006, p. 395), a ideia de promover a inclusão educacional faz parte de um movimento
internacional que teve início nos anos 1990 de inclusão social das pessoas com deficiência na sociedade
como um todo, “[...] que implicaria a construção de um processo bilateral no qual as pessoas excluídas e a
sociedade buscam, em parceria, efetivar a equiparação de oportunidades para todos, [...]” a fim de
promover a construção da cidadania e de melhores oportunidades sociais a estas pessoas que foram
excluídas do convívio social.

Além disso, a inclusão de estudantes nas classes comuns do ensino regular levaria a uma melhora da
estrutura educacional das escolas para atender a diversidade, além do que, tanto os estudantes com
deficiência quanto os alunos sem deficiência teriam ganhos na convivência, pois aqueles não seriam mais
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segregados e teriam oportunidades de enfrentar situações desafiadoras que melhorariam seu
desenvolvimento pessoal. Para estes seria uma possibilidade de conviver com as diferenças e de entender
que todos têm suas limitações e potencialidades.

Mendes (2006), também pontua que a inclusão educacional dos estudantes com deficiência tem duas
vertentes, uma que defende a inclusão total nas classes comuns sem apoio especializado, independente da
situação em que a pessoa se encontra, por outro lado a vertente de educação inclusiva recomenda que a
inclusão seja efetivada a partir da cooperação entre a escola inclusiva e o atendimento especializado para
que os estudantes com deficiência tenham um acompanhamento de profissionais especializados na área
para que as crianças e jovens tenham maiores condições de acompanhar as atividades escolares comuns,
já que suas necessidades especiais estão sendo atendidas no atendimento especializado.

No Brasil, pelo que está disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 e no decreto
n° 6.571/2008 a forma de inclusão educacional proposta é a de educação inclusiva onde a recomendação
é de que as pessoas com deficiência frequentem o ensino regular, mas se necessário tenham um
atendimento especializado para melhor acompanhar as dificuldades advindas da deficiência, assim como, o
decreto dispõe que “o atendimento educacional especializado deve integrar a proposta pedagógica da
escola, envolver a participação da família e ser realizado em articulação com as demais políticas públicas”
(BRASIL, 2008), para que se garantam as condições de inclusão desses estudantes. Além disso, a
Constituição de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), enquanto documentos brasileiros
também fazem menção à garantia do acesso e permanência dos estudantes com deficiência no ensino
regular.

Com isso, entende-se que a inclusão escolar não se configura somente na colocação dos estudantes com
deficiência nas classes comuns de ensino, mas que para garantir uma educação de qualidade e com
maiores condições de igualdade é necessário garantir uma sensibilização de gestores, diretores, pais,
alunos e demais funcionários do ambiente educacional, para que tenham maiores conhecimentos acerca
das limitações e possibilidades de cada tipo de deficiência. Também, é necessário que se garanta
acessibilidade física e de comunicação, assim como sejam utilizados recursos tecnológicos, softwares
acessíveis, livros em Braille, dentre outros recursos que garantam acesso aos conteúdos estudados. Enfim,
que o ambiente escolar e social se adapte também as necessidades específicas de pessoas que
apresentam alguma limitação, física, cognitiva ou sensorial.

Segundo Mantoan (2006) para que se chegue à efetivação da inclusão educacional, é necessário que as
bases da Educação mudem, pois a educação brasileira tem um caráter segregador, no qual crianças e
jovens são educados para se adequar ao sistema social vigente, de forma a homogeneizar as pessoas
fazendo com que se tratem todos como iguais, com um ensino igual, na perspectiva de que todos
alcancem o sucesso escolar.

Sobre essa questão da escola tratar todos como iguais e dessa forma segregar aqueles que não se
enquadram nas regras e ordens vigentes, bem como, a necessidade de promover mudanças na escola,
Rodrigues (2003, p. 14) aponta que:

Na lógica da homogeneidade, a escola tradicional procedia de acordo com as
idéias de nível e uniformidade. Obrigando que os alunos se adaptassem às
exigências do sistema. Propondo um ensino igual para todos, porque todos são
iguais, a escola marginalizava e segregava liminarmente aqueles que
aparecessem como diferentes. [...] Na lógica da heterogeneidade, ao contrário,
as diferenças individuais entre os alunos não apenas são reconhecidas e aceitas,
como constituem (devem constituir) a base para a construção de uma nova e
inovadora abordagem pedagógica, onde não há mais lugar para exclusões ou
segregações.
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A questão da inclusão não se limita a atender as exigências legais e manter os estudantes numa situação
de “igualdade” que não atende as suas necessidades específicas. Dessa forma causa mais desigualdade e
discriminação quando estes alunos não alcançam os mesmos êxitos dos tidos normais.

Outro autor que discute a temática da educação inclusiva é Peter Mittler que faz um debate a nível
internacional sobre o assunto. Ele afirma que:

Chegamos a uma fase em que a educação das necessidades especiais como esta
que se desenvolveu durante os anos 80 e inicio dos anos 90 foi, na verdade,
superada pela agenda da educação inclusiva. Isso desafia todas as formas de
exclusão e discriminação, independentemente de elas terem se originado como
uma resposta da sociedade à deficiência, ao gênero, à raça, à orientação sexual
ou à pobreza e à desvantagem social (MITTLER, 2003, p. 137).

Segundo Mittler (2003), a educação inclusiva deve ser garantida sempre que possível, com atendimento
especializado de profissionais qualificados para que os estudantes tenham um desenvolvimento intelectual
e social adequados, além disso, os pais que são parte imprescindível neste processo devem também ser
atendidos e orientados para acompanhar e incentivar este processo. Além do que, os profissionais que irão
trabalhar com estes estudantes devem ter qualificação para tal, a partir da garantia de cursos e
especializações para que saibam como atender este público.

Assim com a presença de estudantes com necessidades diferenciadas em sala de aula os professores,
como atores principais no processo educacional têm que rever seus métodos e estratégias de ensino, bem
como, se necessário poder contar com o auxílio de outros profissionais e professores para melhor atender
esses estudantes.

A partir de análises da conjuntura educacional Mittler (2003), defende que a inclusão educacional deve ser
viabilizada de maneira democrática em que pais, estudantes e professores tenham atuação ativa no
processo de adequação das escolas para receber os estudantes com deficiência.

Enfim, este autor traz em sua obra toda uma análise acerca da exclusão educacional das pessoas com
deficiência e das perspectivas de educação inclusiva pautadas no atendimento adequado as pessoas com
deficiência, que atendam as especificações exigidas nas legislações vigentes (alcançadas a partir dos
movimentos sociais organizados que lutam pela inclusão social de pessoas com deficiência na sociedade
como um todo), porém mais do que isso proporcionem uma real inclusão social das pessoas com
deficiência.

Assim, se faz necessário que o Brasil assuma as responsabilidades sociais dispostas nas leis, para que
ocorra uma maior participação das pessoas com deficiência na sociedade, bem como, a partir da garantia
de melhores condições de escolarização básica, os estudantes com deficiência possam chegar a uma
educação em nível superior e que essa oportunidade possa assegurar melhores condições de vida.

INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR

No Brasil o acesso ao nível superior em universidades públicas ainda é muito restrito a pequena parcela da
população, sendo que boa parte das pessoas das classes mais pobres não chega a este nível de ensino.
Assim, para as pessoas com deficiência chegarem ao ensino superior é um caminho difícil, visto que até
frequentar o ensino básico é um desafio que ainda está sendo enfrentado aos poucos por essa parcela da
população.

O ensino superior no Brasil, sempre teve um caráter elitista, como o Brasil passou muito tempo numa
situação colonial por anos só quem usufruía de uma educação universitária eram os filhos dos ricos que
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podiam ir para a Europa, as universidades brasileiras só ganharam maior expressividade e expansão a
partir de 1930. Porém, tal expansão aconteceu principalmente no âmbito privado, onde se observa uma
maior quantidade de instituições privadas em relação às públicas.

A privatização é uma das facetas da exclusão da maioria da população brasileira
da educação superior. Tal exclusão se torna mais aguda no que se refere aos
grupos sociais em situação de desvantagem, como é o caso das pessoas com
deficiência (MAGALHÃES, 2006, p. 45).

Segundo Magalhães (2006), a expansão do número de vagas nas instituições de ensino superior não
acompanhou o crescimento populacional, bem como, o Brasil se configura como sendo uns dos países cuja
educação superior é mais privatizada. Dessa forma, com a situação de pobreza de boa parte da população,
se torna difícil ter recursos financeiros para sustentar uma educação superior tendo outros aspectos mais
urgentes para suprir, como saúde, alimentação e moradia.

Com um maior debate acerca da inclusão social de pessoas com deficiência em todos os âmbitos sociais, o
debate acerca da educação inclusiva se tornou mais acentuado e legitimado através da Declaração Mundial
sobre a Educação para Todos e a Declaração de Salamanca, os países começaram a se comprometer com
a garantia de espaços mais acessíveis para as pessoas com deficiência e com isso se percebeu um
aumento do número de estudantes com deficiência nas universidades brasileiras que devido às
dificuldades apresentadas nessas instituições nem sempre conseguem concluir os cursos em que se
encontram matriculados.

No que concerne à legislação referente à garantia do direito a educação em nível superior, pode-se citar a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n° 9.394/96 que assegura o direito dos estudantes com
deficiência terem acesso à educação pública em todos os níveis educacionais, bem como, que as
instituições de ensino garantam as condições de permanência dessas pessoas até a conclusão dos níveis
educacionais em que se encontram.

Nesse sentido vale destacar o que dispõe o decreto n° 6.571/08 que trata sobre o atendimento
educacional especializado, onde em seu artigo 3°, parágrafo 3°, afirma que “Os núcleos de acessibilidade
nas instituições federais de educação superior visam eliminar barreiras físicas, de comunicação e de
informação que restringem a participação e o desenvolvimento acadêmico e social de alunos com
deficiência” (BRASIL, 2008).

Além disso, o Ministério da Educação em 2003 baixou a Portaria n° 3.284/03 que institui a observação dos
dispositivos de acessibilidade aos estudantes com necessidades especiais como um dos requisitos para
instruir os processos de autorização e reconhecimento de cursos e de credenciamento de instituições.
Dentre as disposições desta portaria estão à acessibilidade física e arquitetônica para as pessoas com
deficiência física; condições para estudantes com deficiência visual, com a viabilização de sala de apoio
com computadores de software acessível, impressoras Braille e mecanismos para pessoas com
baixa-visão, bem como, o aumento do acervo de livros em Braille nas bibliotecas; com relação a
deficiência auditiva, garantia de intérpretes de LIBRAS, estímulo do aprendizado da língua portuguesa e
proporcionar aos professores formação acerca das especificidades de pessoas com deficiência auditiva.

Com isso se percebe que em relação à formulação de leis, decretos, portarias e demais legislações que
visam garantir os direitos das pessoas com deficiência, o acesso a uma educação de qualidade e com
maiores condições de sucesso escolar o Brasil está avançando no sentido de determinar o dever das
instituições em garantir as condições de acesso. Porém, na realidade ainda se tem muito a avançar no que
concerne à efetivação desses direitos e na fiscalização da garantia deles.

Mesmo com tantos dispositivos legais, a realidade vivida pelas pessoas com deficiência nas universidades
brasileiras ainda é de certo descaso quanto à garantia de mecanismos que assegurem a permanência
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destes estudantes no ensino superior, no sentido de conferir maior atendimento as dificuldades
pedagógicas de estudantes com deficiências sensoriais e cognitivas, bem como, assegurar melhor acesso
físico nos campus universitários que possuem grandes extensões e não foram construídos com boas
condições de acessibilidade.

Sobre a falta de mecanismos de acessibilidade nas universidades Magalhães (2006, p. 46) afirma que:

A inserção do aluno com deficiência, assim, está ocorrendo de forma lenta e ainda
sem mecanismos que sustentem tanto o acesso, quanto a permanência de tal
aluno no contexto das exigências peculiares a educação superior. Ou seja, não se
trata somente de garantir vagas, mas de organizar formas que colaborem com a
permanência com êxito. Isto implica na necessidade da formação adequada de
profissionais do ensino superior e da quebra de barreiras de quaisquer tipos.

Segundo Rocha e Miranda (2007), os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (INEP), no Censo educacional de 2005 apontaram que havia 6.022 estudantes com
deficiência no ensino superior e se contar com os considerados superdotados o número de matrículas
chegava a 6.328. Em 2010, segundo dados do Ministério da Educação e Cultura (MEC) o número de
pessoas com deficiência era 20.287, talvez refletindo o aumento dos investimentos em acessibilidade.

Assim, com estes estudantes cada vez mais presentes na educação superior as instituições se veem na
obrigação de desenvolver programas e ações que visem atender as necessidades educacionais especiais
deste público, estas ações tem se incrementado ao longo dos anos 2000, principalmente por causa das
disposições do Ministério da Educação, através de suas leis e decretos que regulamentam a necessidade
de se estabelecer estratégias e ações com vistas a garantir o acesso das pessoas com deficiência à
educação.

Nesse campo, o programa Incluir do MEC, tem atuado no sentido de incentivar as ações das universidades
públicas federais que garantam a permanência desses estudantes no ensino superior. Este programa
objetiva fomentar a criação e a consolidação de núcleos de acessibilidade nas universidades federais,
elaboração de ações e projetos que visem à quebra de barreiras atitudinais, pedagógicas, físicas e
arquitetônicas, a fim de garantir um melhor desenvolvimento acadêmico desses estudantes. “A pretensão
é beneficiar grandes contingentes da população que apresenta deficiência e promover políticas afirmativas
por parte das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES)” (MAGALHÃES, 2006, p. 51).

Dentre as ações deste programa está o lançamento de editais de financiamento de projetos que visem
garantir melhores condições para as pessoas com deficiência, que todas as universidades federais podem
concorrer com seus projetos e um dos requisitos para a aprovação é de que as universidades atendam as
especificações dos documentos do MEC quanto às condições de acessibilidade.

Quanto as iniciativas de inclusão em nível superior Valdés et al (2006), elencam as ações de universidades
federais, estaduais e privadas no Brasil que contam tanto com o financiamento do Programa Incluir quanto
do Programa de Apoio à Educação Especial (PROESP), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES) e da Secretaria de Educação Especial (SEESP). Dentre as ações pode-se destacar a
pesquisa empreendida pelas universidades no sentido de identificar o número de estudantes com
deficiência, quais as principais dificuldades encontradas e contato com as coordenações dos cursos em que
esses estudantes estão matriculados a fim de pensar conjuntamente as ações que devem ser tomadas.

As principais iniciativas já adotadas na maioria das instituições são as adaptações pedagógicas e a
garantia de acessibilidade física no momento da aplicação do vestibular, com a oferta de fiscais,
intérpretes de LIBRAS e outros mecanismos como ledores, provas em Braille, aumento de uma hora no
tempo de resolução da prova, para garantir maior igualdade de oportunidade no momento do vestibular.
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Depois que estes estudantes ingressam nas faculdades e universidades, algumas oferecem atendimentos
que visam maior acessibilidade, através de núcleos que são responsáveis de elaborar projetos e ações
junto aos professores, estudantes e funcionários acerca das especificidades de cada tipo de deficiência.

Na UECE as iniciativas relativas ao atendimento de estudantes com deficiência começou a ser pensado em
2010 com a aprovação do projeto UECE Acesso que visa garantir uma assistência aos estudantes com
deficiência nas questões referentes à acessibilidade dos espaços do campus, como corredores de
circulação, restaurante universitário, biblioteca e auditórios. Além disso, este projeto pretende propiciar
um esclarecimento de estudantes e professores acerca das questões referentes às pessoas com
deficiência, através de seminários e oficinas, bem como, disponibilidade de recursos de tecnologia
acessível e livros em Braille, além de atendimento especial na realização do vestibular.

Enfim, as iniciativas existem, mas necessitam de maiores investimentos para que a universidade seja mais
inclusiva. Sobre isso Moreira (2003, p. 92) afirma que:

É preciso que a universidade, como uma instituição de reflexão e investigação,
inclua com qualidade e responsabilidade os alunos com necessidades especiais.
Para tanto, é importante haver uma política institucional séria, que não veja o
acesso e a permanência de forma assistencialista ou protecionista, pois, visto
dessa maneira, passa-se a considerar esses alunos como incapazes de cumprir
suas responsabilidades ou diferentes a ponto de contemplá-los com benefícios.
Daí a importância de organizar no ensino superior, serviços e/ou programas
institucionais que colaborem na troca de experiências e na viabilização, sempre
que necessário, de estratégias educativas adequadas a essa demanda.

Além disso, se faz necessária a elaboração de dados estatísticos e qualitativos mais consistentes para que
se tenham subsídios na elaboração de estudos e projetos nessa área, para que se desenvolvam mais
ações no atendimento das pessoas com deficiência, em busca de uma educação inclusiva no ensino
superior e de melhores condições sociais e econômicas para está parcela da população que tanto sofreu e
ainda sofre com a exclusão social.

RELAÇÕES PEDAGÓGICAS ENTRE ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA E PROFESSORES NA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ

Na Universidade Estadual do Ceará (UECE), existem poucos estudantes com deficiência nos cursos de
graduação, em levantamento realizado no campus Itaperi em Fortaleza no início do ano de 2011
identificou-se que estudavam somente cinco estudantes com deficiência, onde dois eram cadeirantes e
três com deficiência visual, num universo de 9.420 estudantes de graduação neste campus. Estes
estudantes cursavam os seguintes cursos: os cadeirantes eram da administração e serviço social, já
aqueles com deficiência visual dois eram da pedagogia e um do curso de música.

Em observação de campo e conversas com os estudantes pode-se identificar que em relação aos recursos
pedagógicos e acompanhamento aos estudantes com deficiência a universidade não apresentava nenhum
atendimento neste sentido, os livros em Braille são poucos, somente um computador no laboratório de
informática tem software acessível aos estudantes com deficiência visual, bem como, em conversas com
os estudantes eles afirmaram que os professores não estão preparados para atender as necessidades
educacionais de estudantes com deficiência. Porém, também afirmaram que os professores apesar de não
terem tantos conhecimentos acerca do assunto, são solícitos e esforçados na tentativa de melhor atender
os estudantes.

Os estudantes com algum tipo de deficiência apresentam muitas vezes dificuldades de aprendizagem, nem
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sempre por causa de si mesmos, porque não saibam utilizar as tecnologias existentes, não saibam Braille
ou LIBRAS, mas na verdade essas dificuldades aparecem porque as escolas e universidades às vezes não
estão preparadas para oferecer os recursos necessários. Além disso, não dispõem de profissionais
capacitados para lidar com as novas tecnologias que facilitam o aprendizado de pessoas com deficiência,
bem como, os professores não tiveram formação para lidar com este público, que ainda são em número
reduzido no ensino superior.

Segundo Valdés et al (2006), as universidades brasileiras apresentam despreparo no que concerne ao
atendimento pedagógico de estudantes com deficiências sensoriais e cognitivas, cujas principais
reclamações são a falta de materiais em Braille, falta de computadores com tecnologias acessíveis,
despreparo dos professores em desenvolver novas metodologias e dificuldades em relação a compreensão
de conteúdos pelos estudantes surdos.

Porém, várias universidades de todo o Brasil, com destaque para as localizadas nas regiões sul e sudeste,
estão desenvolvendo projetos de atendimento especializado aos estudantes com deficiência, não só para
atender as especificações legislativas, mas também para garantir que estes estudantes tenham um bom
aproveitamento acadêmico. As ações vão desde a aquisição de material em Braille, intérprete de LIBRAS
até a disponibilização de atendimento especializado com psicólogos e terapeutas. Vale salientar as ações
da Universidade de Brasília (UnB) que desde a década 1980, desenvolve ações deste tipo, com programa
de acompanhamento diário aos estudantes. Onde Valdés et al (2006, p. 145) aponta que:

para apoio à permanência, é relevante o suporte acadêmico e tecnológico, como
dado em Laboratório de Atendimento ao Deficiente Visual – LDV, da Faculdade de
Educação, que disponibiliza ferramentas, como digitalização de textos, aplicação
do sistema Braille, impressão de textos em Braille ou em tinta com aplicação e
uso dos softwares DOS-VOX, Virtual, Jaws e Motrix.

Com essas iniciativas sendo realmente desenvolvidas e aplicadas de forma continua os estudantes que
apresentam necessidades educacionais diferenciadas, podem ter melhores condições de aprendizado que
diminuem as desigualdades existentes entre estes e os tidos normais, já que o fator que causa alguma
limitação está recebendo atenção específica.

No que tange as dificuldades pedagógicas encontradas na UECE, os estudantes cadeirantes não relataram
grandes dificuldades na relação com professores e outros estudantes, bem como, na compreensão dos
conteúdos estudados. Um por ter os movimentos dos membros superiores realiza suas atividades e provas
normalmente, por outro lado, o outro passou algum tempo necessitando de auxílio para a realização de
atividades e provas, pois apresentava quadro de tetraplegia e no decorrer do curso foi adquirindo os
movimentos das mãos e com isso já escreve um pouco, mas prefere utilizar o computador.

Por conseguinte, os estudantes que apresentam deficiência visual têm mais dificuldades em acompanhar
as aulas e os conteúdos, pois além da falta de materiais digitalizados e em Braille, os professores não
estão preparados para lidar com as especificidades da deficiência visual.

No geral ao serem questionados sobre o sentimento de inclusão nas atividades acadêmicas levando em
consideração o todo das atividades curriculares e extracurriculares, todos responderam negativamente,
seja por falta de recursos durante as aulas ou por dificuldades em participar de seminários e encontros
estudantis. Vale destacar, que os estudantes com deficiência física relataram não poder participar de
algumas atividades, como aulas de campo e eventos, por causa da falta de um transporte acessível, pois
na UECE não existem ônibus com acessibilidade. Além disso, o estudante de música demonstrou certa
insatisfação por não ter a oportunidade de trabalhar com partituras em Braille e outros conteúdos, que o
fazem considerar que ele não corresponde às expectativas de aprendizagem do conteúdo como os demais
estudantes que podem ver as partituras impressas.
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Em relação à atitude dos professores, de acordo com os relatos dos estudantes variam, alguns são
solícitos e procuram junto com o estudante a melhor forma de desenvolver os trabalhos e avaliações, por
outro lado tem professores que não dão nenhuma atenção ao estudante, o que em alguns casos pode
fazer com que o estudante abandone a disciplina.

Ainda sobre a questão da preparação dos professores e das questões pedagógicas, o estudante de
pedagogia que fez curso superior em jornalismo na década de 1970, considera que hoje as coisas
continuam do mesmo jeito, material em Braille escasso, professores sem formação específica na área de
educação especial e praticamente o avanço mais notado é em relação ao computador, que é uma
ferramenta acessível à boa parte da população.

Logo a partir dos relatos dos estudantes pode-se afirmar que mesmo estando no ensino superior e já
terem passado por vários níveis educacionais, os estudantes continuam necessitando de atendimento
especializado, a fim de suprir suas dificuldades para que eles tenham maiores condições de acompanhar
os conteúdos abordados. Através de observação em uma turma onde um dos estudantes com deficiência
visual assistia aulas, os estudantes e a professora falaram de forma espontânea que eram a favor da
inclusão de estudantes com deficiência na universidade, bem como, de que eles deveriam ter um
acompanhamento, pois pelo que tanto a professora quanto os outros estudantes percebiam é que o
estudante com deficiência visual sentia dificuldade em entender os conteúdos e as propostas de atividades
dos professores.

Segundo Santos (2006, apud González, 2002, p. 105) “existe um grande distanciamento entre o
conhecimento e as habilidades que os professores deveriam ter e os que possuem.” Pois, nos cursos de
formação devem conter disciplinas sobre a diversidade humana, para que estes professores venham a ter
algum conhecimento de como atuar diante dos desafios que surgem, além do que, o compromisso de
construir uma universidade mais inclusiva deve partir do esforço de toda a comunidade acadêmica.

Assim, os professores e funcionários da UECE necessitam buscar informações acerca das pessoas com
deficiência, para que a universidade a partir das atitudes de todos se construa enquanto uma universidade
mais inclusiva, para que os estudantes que venham a ingressar nesta universidade não continuem
vivenciando as barreiras físicas, pedagógicas e atitudinais presentes até hoje.

Outro aspecto a ser analisado é a questão da tecnologia como propiciadora de acessibilidade, pois como se
pode perceber com a pesquisa, os estudantes entrevistados utilizam constantemente e reconhecem a
informática como importante para realizar suas atividades acadêmicas, entrar em contato com seus
colegas e professores. Com isso, é importante que a universidade ofereça espaços acessíveis para que os
estudantes possam utilizar o computador no período em que estão na universidade, pois mesmo sendo
uma ferramenta acessível à maioria da população, existem que não possuem computador em casa. Acerca
deste aspecto Silva e Silva (2006, p. 124) afirmam que:

Para as pessoas com deficiência, a informática tem viabilizado uma nova
perspectiva de ascensão profissional por meio da educação. Se no âmbito da
educação de crianças sem deficiência a informática ainda não se consolidou como
um importante recurso pedagógico, na educação especial esta tecnologia tem
sido um valoroso instrumento de acesso ao conhecimento. Dados do Programa
Institucional de Ações Relativas às Pessoas com Necessidades Especiais – PEE –
UNIOESTE têm confirmado que o uso de recursos da informática podem promover
o efetivo acesso à educação, neste caso específico, ao ensino superior.

Além disso, como salienta Mazzoni et al (2001) o acesso a informação na sociedade capitalista é
necessário para que as pessoas com e sem deficiência se insiram nos espaços educacionais, de trabalho e
lazer, no sentido de se desenvolver enquanto sujeitos atuantes na sociedade, não somente na aquisição de
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conhecimentos, mas também na produção e socialização desses conhecimentos.

Sendo assim, a UECE enquanto uma universidade pública deve garantir os meios necessários para que os
estudantes com deficiência possam ter acesso a todas as atividades acadêmicas e que os professores
possam ter uma formação com maiores informações acerca deste público para assim construir um
ambiente mais acessível.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As pessoas com deficiência sofrem discriminação e exclusão social por serem diferentes do que a
sociedade coloca como padrão de corpo e comportamento, assim eles têm que estar sempre transpondo
os obstáculos e se colocando enquanto sujeitos de direitos sociais como qualquer cidadão. As lutas dos
movimentos sociais e as mudanças socioculturais dos últimos anos têm conferido visibilidade para este
grupo de pessoas que tem potencial para participar dos espaços sociais.

A inclusão educacional se configura como espaço de construção social, onde as pessoas têm preparação
para a vida profissional e interage socialmente. Assim, instituições educacionais devem garantir uma maior
acessibilidade para receber todos os estudantes, já que a educação é direito de todos. Assim como, devem
garantir as condições pedagógicas para um aprendizado de qualidade.

O Brasil está avançando a passos lentos nesse campo, mas iniciativas já estão sendo realizadas no sentido
de garantir uma inclusão social de todos. Além do que, as pessoas com deficiência têm papel principal
neste processo, já que estão continuamente conquistando os espaços públicos e privados, bem como,
estão cada vez mais cientes de seus direitos humanos e sociais, desta forma não aceitam atitudes
preconceituosas e o descaso do setor público com seus direitos.

Assim, a Universidade Estadual do Ceará como instituição pública deve garantir acesso a estes estudantes
e observa-se à medida que eles são incluídos, a universidade tem que responder as suas reivindicações e
necessidades, para garantir a permanência deles no ensino superior. A partir deste estudo, observou-se
que a universidade já começa a visualizar as necessidades destes estudantes e formular respostas para as
demandas identificadas, mas ainda há muito que fazer para se efetivar uma inclusão de fato.
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