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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo verificar a efetividade e perspectivas de inclusão – 

acesso, autonomia e permanência – direcionadas às pessoas com deficiência nas 

instituições públicas de ensino superior da Região Metropolitana do Cariri – RMC. 

Para levar a termo este estudo, que teve como prioridade o registro e análise da 

situação encontrada, alguns recortes históricos e um breve levantamento da 

legislação vigente se fizeram necessários. Trata-se de um estudo de caso que se 

ampara na análise de documentos e, com vistas a não se restringir aos dados 

extraídos dos registros oficiais, amplia seu campo ao utilizar entrevistas 

semiestruturadas com os principais envolvidos, hoje, na inclusão no ensino superior 

da RMC, bem como ao aplicar técnica de sociopoética com universitários com 

deficiência. Ao cruzar os resultados com os objetivos específicos da pesquisa, nota-

se que os documentos oficiais das instituições ainda precisam ser melhor 

trabalhados quando enfocam questões de acessibilidade, sobretudo no 

estabelecimento de metas e prazos mais concretos. Os PDIs da UFC e do campus 

Juazeiro do Norte do IFCE já se encontram mais burilados, mas ainda carecem de 

prazos mais definidos. As outras instituições demonstram amadorismo ao tratar do 

tema de forma esporádica, sem objetivos estabelecidos diretamente no PDI, hoje 

principal balizador dos investimentos, sem o qual praticamente qualquer ação estará 

fadada à invisibilidade. 

 

Palavras-chave: Acesso. Autonomia. Permanência. Pessoas com deficiência. 

Educação superior. Cariri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

  

This study aimed to verify the effectiveness and prospects of inclusion – access, 

autonomy and permanence – targeted to people with disabilities in public institutions 

of higher education in the Metropolitan Region of Cariri – MRC. To complete this 

study, which had as a priority the recording and analysis of the situation found some 

clippings and a brief historical survey of the legislation were necessary. This is a 

case study that supports the analysis of documents and, in order not to be restricted 

to data extracted from official records, broadens your field when using semi-

structured interviews with key stakeholders, today, inclusion in higher education in 

the RMC and applying technical poetics with university students with disabilities. By 

crossing the results with the specific objectives of the research, we note that the 

official documents of the institutions still need to be worked best when they focus 

accessibility issues, especially in setting goals and more concrete deadlines. The 

PDIs of UFC and the campus Juazeiro IFCE already more elaborated but still need 

more defined deadlines. The other institutions are beginners, without goals 

established directly in PDI today main yardstick of investment, without which almost 

any action is doomed to invisibility. 

 

Keywords: Access. Autonomy. Permanence. People with disabilities. Higher 

education. Cariri. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A construção de uma identidade universitária no Brasil, tal como a 

entendemos na atualidade, configurou-se de forma irregular em decorrência dos 

processos de colonização imputados por Portugal, bem como dos movimentos de 

oposição a estes mesmos processos. Na contramão da América espanhola, no 

período colonial nosso país constituía-se praticamente uma exceção na oferta de 

ensino superior, posto que a Espanha implantou universidades por, praticamente, 

todos os territórios das nações que dominara, enquanto no Brasil, de forma muito 

restrita, só havia os colégios reais dos jesuítas, de cunho acentuadamente clerical. 

Assim posto, a formação superior brasileira limitava-se às universidades da 

Metrópole portuguesa, destacadamente em Coimbra e Évora. 

O ensino superior no Brasil, marcadamente elitista desde seu início, 

representou, por longo tempo, a perpetuação de uma lógica excludente, segundo a 

qual somente os ínclitos da sociedade poderiam alimentar projetos de crescimento 

intelectual e formação profissional mais sólida. 

A exclusão educacional no nível superior refletia (e perpetuava) a 

permanente exclusão social a que grande parte da classe trabalhadora brasileira era 

submetida. Às minorias sociais, então, eram dadas escassas possibilidades de 

ventilar acesso à educação básica. Chegar ao mais alto patamar educacional, 

portanto, era quase onírico. 

Nessa circunstância, as pessoas com deficiência não tinham meios de 

transpor as barreiras que se interpunham no caminho educacional e eram alijadas 

de quaisquer planos educacionais, consideradas pela sociedade tão somente no 

âmbito da limitação que a deficiência impõe, nunca nas potencialidades que 

carregam em si. A idiossincrasia da pessoa com deficiência era, na dinâmica social, 

praticamente jogada no limbo, já que era vista em função exclusiva da sua 

deficiência e, pior ainda, de forma homogênea, de acordo com a categoria de 

deficiência à qual estava enquadrada, como se todos os cegos, por exemplo, 

tivessem o mesmo comportamento. 

Atualmente, o número de brasileiros que se autodeclaram com algum tipo 

de deficiência representa um considerável percentual de 23,9%, segundo dados do 

último censo realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). Tendo em vista o histórico distanciamento dessa parcela da população dos 
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bancos escolares, pode-se interpretar que o número de pessoas com deficiência 

afastadas do meio acadêmico é gigantesco, mesmo o movimento inclusivo já 

estando relativamente fortalecido no ensino fundamental. 

Cabe ressaltar que, ao fazer a correlação dos dados deficiência e 

rendimento, o Censo 2010 do IBGE mostra que a maioria das pessoas com 

deficiência no Brasil possui renda entre 1 a 2 salários mínimos; no Ceará, dado o 

contexto socioeconômico do Nordeste, esta renda decai, passando para valores que 

se situam entre ½ e 1 salário mínimo. 

No caso da região do Cariri, situada ao sul do Ceará, de forma mais 

precisa em suas três principais cidades (Crato, Juazeiro e Barbalha), e 

considerando-se os diversos tipos de deficiência e respectivos níveis, percebe-se 

que o número de pessoas que se autodeclaram com deficiência (Crato = 24,38%, 

Barbalha = 26,14%, Juazeiro do Norte = 26,98%) reflete a média nacional. Vale 

destacar, porém, que os maiores índices de pessoas com deficiência foram 

registrados no Nordeste. Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará são os estados que 

apresentam maior incidência de pessoas com pelo menos uma deficiência dentre as 

investigadas, os dois primeiros com 27,8% e o último com 27,7%, quase 4 pontos 

percentuais acima da média brasileira. 

É importante considerar que os dados disponibilizados pelo IBGE são 

mais detalhados, separando os tipos (motora, visual, auditiva, mental/intelectual) e 

níveis (total, grande dificuldade, alguma dificuldade) de deficiência. Contudo, a 

representação ora agrupada serve melhor para o contexto do presente trabalho, haja 

vista que a pesquisa envereda pelos caminhos das pessoas com deficiência rumo 

ao ensino superior, sem especificações determinantes de cada uma delas. 

O Cariri, historicamente bem desenvolvido em amplos aspectos 

(educação, comércio, cultura, dentre outros) vem passando por grandes 

transformações urbanas, nas últimas duas décadas, em função das políticas 

públicas direcionadas ao desenvolvimento regional que são fomentadas pelo 

Governo Federal, a fim de arraigar mais o homem ao seu lugar de origem e, por 

tabela, contornar os grandes problemas oriundos do inchaço das principais capitais 

brasileiras, sobretudo daquelas que apresentam índices econômicos mais 

fortalecidos e que, em razão disso, passam a ser atrativas por apresentar melhores 

condições de emprego e renda. 
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Nesse sentido, nasceu a perspectiva de emancipar esta importante região 

do Ceará à condição de região metropolitana, dada a sua inclinação ao 

agrupamento de municípios e também aos benefícios diretos que esta nova 

condição pode lhe trazer, como recursos orçamentários federais que são 

especificamente destinados a este tipo de configuração geográfica. 

Assim, o Programa Cidades-Polo, que se concretiza através do projeto 

Cidades do Ceará, propôs a criação da Região Metropolitana do Cariri (RMC) 

formada pelos municípios de Juazeiro do Norte, Barbalha e Crato, em situação de 

evidente conurbação, bem como pelos municípios que lhes são limítrofes: Santana 

do Cariri, Nova Olinda, Farias Brito, Caririaçu, Missão Velha e Jardim, com o intento 

de constituir uma circunstância cultural e socioeconômica capaz de compartilhar com 

Fortaleza (capital do estado) a atração de população, equipamentos, serviços e 

investimentos públicos e privados. Cabe informar que a região possui uma área total 

de 5.025,655 km2 e uma população de 537.860 hab. (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). 

Nessa perspectiva, através da Lei Complementar Estadual 78, 

sancionada em 26 de junho de 2009, o Governo do estado do Ceará cria 

oficialmente a RMC, a qual se caracteriza historicamente pela forte vertente 

educacional que apresenta em todos os segmentos (fundamental, médio e superior). 

No que tange ao ensino de nível superior, conta com quatro instituições públicas, 

sendo duas estaduais – Universidade Regional do Cariri (URCA) e Faculdade de 

Tecnologia (FATEC Cariri) – e duas federais – Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia (IFCE) e Universidade Federal do Ceará (UFC) –, as quais 

possuem campi ou sedes distribuídos em seus principais municípios, a saber: Crato, 

Juazeiro do Norte e Barbalha. A futura Universidade Federal do Cariri (UFCA) ainda 

está em vias de implantação, por isso não pode ser considerada efetivamente como 

partícipe do quadro de instituições públicas de ensino superior da RMC para efeito 

deste trabalho. 

Tendo em vista o forte potencial desta região para o ensino universitário, 

atrativo de muitas pessoas de cidades circunvizinhas, a investigação sobre as 

condições de inclusão da pessoa com deficiência nesses espaços é oportuna para 

conhecer este importante aspecto da educação superior ofertada nesta desenvolvida 

região do sul cearense. 
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Na perspectiva da universalização da oferta de educação formal, dar 

visibilidade ao tema das políticas públicas contemporâneas voltadas para a inclusão 

da pessoa com deficiência no âmbito educacional é premente para ambientar este 

tema no meio acadêmico (aprofundando sua discussão) e, por conseguinte, para 

oportunizar uma reflexão capaz de gerar novas perspectivas. 

No ensino superior isso adquire contornos relevantes devido à escassez 

de dados neste segmento e, mormente, para superar obstáculos que continuamente 

vetaram a entrada dessas pessoas nesse nível de ensino, haja vista que, em que 

pese o aumento nos índices de inclusão nos níveis fundamental e médio, nos quais 

paulatinamente vem sendo criada uma cultura de inclusão da pessoa com 

deficiência no ensino regular, as ações organizadas via políticas públicas afirmativas 

ainda não deram conta, sequer, de atingir índices mínimos no ensino de nível 

superior. 

Devidamente sedimentadas por vários dispositivos legais, respeitando 

acordos internacionais e amparadas por estudos de diversos teóricos, as políticas 

públicas brasileiras destinadas a incluir a pessoa com deficiência no ambiente 

educacional formal vêm alcançando metas e credibilidade no cenário educacional 

brasileiro; no nível superior, contudo, há clara necessidade de se envidar mais 

estudos na perspectiva de compreender melhor a dinâmica específica desse 

fenômeno no meio acadêmico e, por conseguinte, desvelar os fatores que ainda 

marcam a exclusão nesse segmento. 

No que tange à escolha da RMC, vale ressaltar sua importância no 

cenário educacional cearense, principalmente no ensino superior, o qual está em 

franco processo de expansão e vem se consolidando com alternativa para muitos 

jovens (inclusive de estados fronteiriços) fazerem uma graduação sem se deslocar à 

capital do estado. Outrossim, uma motivação particular moveu-me em direção a esta 

temática, haja vista encontrar-me à frente de um Núcleo cujas ações se voltam para 

a inclusão da pessoa com deficiência no Campus de Juazeiro do Norte do IFCE, o 

que me faz desejar entender melhor a complexidade da questão levantada no 

âmbito das universidades que tanto vêm contribuindo para o desenvolvimento da 

região e, sobretudo, para a ascensão intelectual dos jovens caririenses. 

Assim sendo, este trabalho norteou-se pelo seguinte questionamento de 

natureza operativa: De que forma as instituições públicas de ensino superior da 
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Região Metropolitana do Cariri – RMC vêm oferecendo condições para a 

inclusão das pessoas com deficiência no segmento que atendem? 

Assim, sua órbita gira em torno do objetivo-mor de averiguar como as 

universidades públicas implantadas no Cariri vêm agindo, em seus 

planejamentos/ações pedagógicas, a fim de oferecer perspectivas de inclusão às 

pessoas com deficiência. De forma complementar, a pesquisa busca atender 

também aos seguintes objetivos específicos: 

1º. Analisar o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) das referidas 

instituições no quesito inclusão da pessoa com deficiência; 

2º. Verificar se há ações concretas ou planejadas (em nível de ensino) 

nas universidades públicas do Cariri cearense para inclusão da pessoa com 

deficiência no meio acadêmico; 

3º. Registrar ações pontuais que as universidades públicas instaladas na 

RMC desenvolvem em prol da inclusão da pessoa com deficiência em nível de 

extensão e de pesquisa; 

4º. Realizar levantamento de alunos com deficiência atualmente atendidos 

no ensino superior ofertado na RMC e analisar, sob a ótica destes atores, de que 

forma ele ocorre. 

O trabalho constitui, portanto, um estudo de caso que se ampara na 

análise de documentos e, com vistas a não se restringir aos dados extraídos dos 

registros oficiais, amplia seu campo ao utilizar entrevistas semiestruturadas com os 

principais envolvidos hoje na inclusão no ensino superior da RMC. 

O tema da acessibilidade da pessoa com deficiência na educação 

superior é neófito, ainda em processo inicial de construção, e representa, assim, um 

novo setor dentro da árvore de conhecimento da educação e sua interface com a 

inclusão. Isto representa que alguns poucos estudos estão em andamento nas 

diversas áreas das ciências sociais e carecem ainda de teoria mais burilada. Nesse 

sentido, tais estudos, como o presente trabalho, tomam por baliza documentos de 

ordem legal e também teorias acerca da inclusão de maneira mais geral e irrestrita, 

que se aplicam devidamente a todos os níveis e modalidades de ensino, mesmo 

sem abordar aspectos específicos da educação superior. 

Dividido em seis capítulos, incluindo a presente introdução, o trabalho 

busca abordar a inclusão na perspectiva da tríade acesso-autonomia-permanência. 

O segundo capítulo detém-se nas questões teóricas que envolvem a inclusão da 
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pessoa com deficiência, com ênfase para a inclusão voltada para a educação formal. 

Em cinco subitens, trata de aspectos mais abrangentes relativos à causa inclusiva, 

como noções epistemológicas acerca do conceito de política pública e do conceito 

de paradigma da diversidade, permeando o panorama histórico da universidade no 

Brasil e afunilando para questões mais específicas, como o direito internacional e a 

legislação nacional que versam sobre os direitos das pessoas com deficiência, 

principalmente no quesito educacional. Além disso, traz uma abordagem teórica 

sobre o processo inclusivo no ensino regular e o atendimento educacional 

especializado. 

Para caracterizar com maior precisão o local onde a pesquisa será 

efetivada, o terceiro capítulo subdivide-se em cinco subitens; o primeiro dedicado à 

Região Metropolitana do Cariri – sul do Ceará – e os demais às instituições públicas 

que ofertam educação superior e situam-se na referida região. Neste capítulo serão 

abordados, dentre outros, os aspectos geográficos, históricos, sociais, censitários e 

educacionais pertinentes à região e, particularmente, a cada instituição pesquisada. 

Por sua vez, o capítulo subsequente destina-se a descrever, de maneira 

detalhada, os procedimentos metodológicos empreendidos na pesquisa, bem como 

relatar os desafios e percalços enfrentados nesta etapa do trabalho. 

Contínuo, o quinto capítulo revela os resultados mais significativos 

encontrados, os quais são pormenorizados em subitens dedicados a cada 

instituição, perfazendo, portanto, quatro subitens. 

No sexto e último capítulo encontra-se o tratamento crítico dado aos 

resultados encontrados, na perspectiva de entender como se comporta o fenômeno 

da inclusão em cada instituição estudada, atentando para suas particularidades, 

pontos de interseção, avanços e desafios. Este capítulo visa ainda contribuir com a 

discussão ao revelar iniciativas e programas exitosos, os quais poderão balizar as 

universidades pesquisadas no enfrentamento dos desafios que a inclusão da pessoa 

com deficiência certamente enseja. 

Nessa perspectiva, o presente trabalho busca fazer um registro dos 

resultados encontrados pelo empreendimento científico, cuja diretriz central foi 

verificar como as instituições públicas de ensino superior da Região Metropolitana 

do Cariri (RMC), em seus planejamentos, ações pedagógicas e em efetivação 

prática, oferecem perspectivas de inclusão – acesso e permanência – às pessoas 

com deficiência. 
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2 NA ROTA DA INCLUSÃO NO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO 

 

Na perspectiva de firmar relações familiares/sociais e consubstanciar 

sociedades, a humanidade criou, pelos caminhos mais amplos, diversos e tortuosos, 

parâmetros de normalidade, pretensos geradores de homogeneização de 

comportamentos e de posturas, os quais se delinearam pela rigidez nos limites e 

pela ínfima margem para aceitação de condutas outras. Todavia, dado o caráter 

intrínseco do ser humano de se particularizar e ser diferente dos seus semelhantes, 

naturalmente, tal imposição resultou em severo dilema para muitos que não se viam, 

em qualquer aspecto, seguidores das normas, configurando assim a formação das 

ditas minorias sociais presentes nas sociedades atuais. 

Na pessoa com deficiência, tons mais fortes se sobrepõem nesta não-

padronização em função da deficiência que se explicita em sua materialidade 

corpórea, na maioria dos casos. Desviante da norma imposta, a deficiência, desde 

os mais remotos tempos, vem sendo assinalada pelo estigma do defeito, da 

ausência, em contraposição direta à noção de normalidade. 

A esta noção de defeito subjaz uma lógica atroz que, fazendo gravitar 

essencialmente em torno da própria pessoa com deficiência toda a carga de 

adaptação social, imputa-lhe o dever de alcançar todas as condições para 

aproximação da normalidade e do consequente ajuste à vida social. Nesse sentido, 

recai sobre ela todos os pesos da superação e, por conseguinte, a culpa nefasta 

pelo fracasso quase sempre resultante dessa batalha claramente desigual. Cabe 

ainda ressaltar que o aspecto religioso, desde a antiguidade, é fundante quando se 

associa a deficiência à ausência de perspectivas de emancipação. 

Na rota da inclusão, entretanto, descortina-se um novo paradigma, 

segundo o qual cabe à sociedade a responsabilidade pelas adaptações necessárias 

para o pleno exercício dos direitos e deveres sociais daqueles que apresentam 

alguma deficiência ou conduta típica. Assim sendo, a sociedade passa a 

reconhecer-se como deficitária (ou deficiente) da isonomia de oportunidades e 

responsabiliza-se pelas mudanças. 

Exclui-se, nesse novo paradigma, o modelo médico que vigorou até 

quase o final do século XX, segundo o qual a deficiência era tida como doença ou 

defeito. Em contrapartida, assume-se um novo molde, denominado pela literatura 

especializada nesta seara de modelo social, cujo fulcro está na sociedade, 
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responsável direta pelas adaptações que propiciarão a inclusão plena das minorias; 

retira-se, assim, a excessiva carga dos ombros das pessoas historicamente 

marginalizadas. 

Conforme assinala Glat (2006, p. 11, grifo nosso), “[...] tradicionalmente o 

atendimento aos portadores de deficiência era realizado de natureza custodial e 

assistencialista.” Em função do modelo médico em voga, a autora afirma que “A 

deficiência era vista como uma doença crônica e o deficiente como um ser inválido 

e incapaz, que pouco poderia contribuir para a sociedade.” (GLAT, 2006, p. 11, grifo 

nosso) 

Com a finalidade de conceituar o termo deficiência de forma clara, para 

posterior promoção da acessibilidade, a Comissão Especial de Acessibilidade do 

Senado Federal criou um guia com as principais diretrizes da inclusão da pessoa 

com deficiência. Neste trabalho, o conceito de deficiência que passa a ser adotado é 

o de “[...] toda restrição física, mental ou sensorial, de natureza permanente ou 

transitória, que limita a capacidade funcional de exercer uma ou mais atividades 

essenciais da vida diária.” (BRASIL, 2005a, p. 11). Além disso, este documento 

especifica cada tipo de deficiência, além de conceituar e tipificar o que são condutas 

típicas e o que significa mobilidade reduzida. 

No que tange ao segmento educacional, é importante observar que “As 

escolas e o sistema educacional não funcionam de modo isolado. O que acontece 

nas escolas é um reflexo da sociedade em que elas funcionam.” (MITTLER, 2003, p. 

25). As instituições de ensino acabam por replicar, intramuros, contextos sociais 

mais amplos, tornando-se expoentes aparelhos reprodutores de ideais excludentes a 

serviço de propósitos capitalistas e elitistas. 

Conforme observa MITTLER (2003, p. 24) “[...] os valores, as crenças e 

as prioridades da sociedade permearão a vida e o trabalho nas escolas e não 

pararão nos seus portões.” Nesse sentido, o sistema educacional formal de uma 

nação assumir o modelo social, em todos os seus níveis, é condição sine qua non 

para forjar uma nova cultura social capaz de retaliar toda opressão e discriminação 

advindas da própria sociedade (e suas instituições) causadoras da segregação de 

milhares de humanos não enquadrados nos padrões ditos normais. 

É interessante atentar para o fato de que a inclusão é um ideal que se 

retroalimenta na ampliação incessante da isonomia de oportunidades para todos, 
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sem exceções, inclusive para aqueles que, nos padrões convencionais, poderiam 

estar nos moldes socialmente valorizados e até se comportar de forma opressiva. 

Nessa diretriz, a essência da inclusão é criar expertise para auxiliar as 

pessoas em situação de vulnerabilidade e, por extensão, a todos que dessa 

expertise puderem se beneficiar. No sistema educacional, por exemplo, os 

benefícios de uma adaptação curricular ou metodológica que priorizem atender às 

necessidades educacionais de um estudante com deficiência, ordinariamente se 

estenderão ao processo de aprendizagem dos demais alunos, pois apontam para 

novas possibilidades e rumos pouco aventados. 

Para entender melhor a configuração da inclusão na área educacional, via 

políticas públicas afirmativas, é importante analisar como vem se descortinando o 

paradigma da diversidade na atualidade, o que será feito no próximo subitem. Com a 

finalidade de focar no objeto de pesquisa deste trabalho, será abordada, em 

seguida, a história do ensino superior brasileiro, bem como a legislação pertinente à 

causa e seus desdobramentos práticos na construção de uma educação formal de 

natureza inclusiva. 

 

2.1 Da plena exclusão à inclusão consciente 

 

Para melhor compreender o fenômeno da aceitação da diversidade 

humana e da promoção de valores que deságuem em reais possibilidades de 

construção de uma sociedade menos restritiva e alijadora, é importante fazer uma 

incursão pela história da pessoa com deficiência – segmento visivelmente mais 

afetado pela discriminação – desde tempos imemoriais até hoje; é pertinente ainda 

observar como o nascer de uma nova consciência enseja necessariamente um novo 

léxico, com uso de terminologias menos recheadas de preconceitos. 

Na idealização das políticas públicas defensoras dos direitos das pessoas 

com deficiência, segundo o 1º. Plano de Acção para Integração das pessoas com 

Deficiência ou Incapacidade (PORTUGAL, 2006, p. 14) do Governo de Portugal, é 

importante observar que: 

 
A qualidade de vida e as oportunidades das pessoas designadas por 
pessoas com deficiência reflectem não só as condições gerais de vida e as 
políticas sócio-económicas que têm caracterizado as diferentes épocas ao 
longo da história, como também as representações e construções sociais 
que vigoram acerca da deficiência. 
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A história da noção de deficiência e da vida das pessoas com deficiência 
passou por caminhos de profunda ignorância, de crenças e superstições, de 
teorias pseudo-científicas, nos quais se enraízam algumas das atitudes e 
actos discriminatórios que ainda perduram nos nossos dias. 
Em termos culturais, sociológicos e políticos, o problema da deficiência não 
diverge em muito dos problemas que se têm colocado em relação ao 
gênero, à cor da pele ou à discriminação de certas minorias [...]  

 

Marcada pela diferença, a pessoa com deficiência foi submetida, desde 

os primórdios, a condições de humilhação e exclusão que a levaram do isolamento 

social ao mais completo abandono, quando não do seu extermínio. 

Na vida primitiva, dadas as inóspitas condições de sobrevivência, 

acredita-se que as pessoas com deficiência praticamente não tinham chances de 

viver, já que a existência se mostrava muito resumida à luta cotidiana para saciar as 

necessidades materiais mais elementares. 

Somente encontram-se registros acerca dessas pessoas milênios depois 

da era primitiva, já na antiguidade grega, onde há evidências da eliminação dessas 

pessoas, em nome dos ideais clássicos de fortaleza e perfeição. Destaca GUGEL 

(2007, p. 63) que Platão e Aristóteles, respectivamente nos livros A República e A 

Política, planejavam as cidades gregas indicando que as pessoas “disformes” 

poderiam ser escondidas em lugar seguro ou deviam ser eliminadas por exposição 

ou abandono ou atiradas do aprisco de uma cadeia de montanhas chamada 

Taygetos, tudo em nome da pureza da raça dos guerreiros. 

De acordo com Silva (1986, p. 98), há três tipos de pessoas com 

deficiência detectados na Grécia Antiga: “[...] devido a ferimentos ou a acidentes 

próprios da guerra e de atividades afins; os prisioneiros [...] ou os detentos 

criminosos civis, cuja mutilação ou deficiência era causada por uma pena; [...] por 

doenças congênitas ou adquiridas [...].” 

Em Roma, era reservado aos pais o direito de matar, por afogamento, os 

filhos com deficiência, embora registros mostrem que muitos optavam por 

abandoná-los em cestos no Rio Tibre, os quais eram capturados por exploradores 

que os utilizavam como pedintes nas ruas ou como atrações em circos. Com o 

nascimento do cristianismo e sua ideologia acolhedora, mesmo a despeito da 

perseguição sofrida pelos adeptos desta nova doutrina, o cenário foi se 

transformando e, já por volta do século IV, apareceram os primeiros hospitais de 

caridade que também se ocupavam do atendimento destas pessoas (ASSOCIAÇÃO 
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NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE DEFESA DOS DIREITOS DOS IDOSOS 

E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, 2012). 

Narrando a epopeia das pessoas com deficiência, Silva (1986) aponta 

que, séculos mais tarde, na Idade Média, vivendo em condições precárias, a 

população gravitava em torno de um teocentrismo repleto de temores de Deus e 

superstições várias. Nesta seara, a deficiência era tida como um exemplo do castigo 

divino, dos desígnios de Deus. Paradoxalmente, imputava-se a pecha de bruxos às 

pessoas com deficiência, atribuindo-lhes inclusive poderes sobrenaturais. Nesse 

contexto supersticioso, a trepanação, técnica de perfuração do crânio para eliminar 

espíritos malévolos, era utilizada nessas pessoas com a finalidade de retirar-lhes a 

essência do pecado, o que geralmente resultava na morte daquele que era 

submetido a esta prática, pois ocorria a perfuração das meninges, resultando em 

hemorragia severa. 

Com a evolução moral da humanidade, uma corrente assistencialista 

começa a tomar corpo, decorrendo daí o surgimento, na França, do pioneiro hospital 

(o Quize-Vingts) destinado a pessoas cegas, fundado pelo rei Luís IX, que significa 

quinze vezes vinte, perfazendo um total de trezentos, que era o número de 

cavaleiros que tiveram seus olhos vazados na 7ª. Cruzada (ASSOCIAÇÃO 

NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE DEFESA DOS DIREITOS DOS IDOSOS 

E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, 2012). 

Nesse contexto, a corrente espiritista que atribui às deficiências a 

correção de infração às chamadas leis naturais, ou seja, o conhecimento da lei da 

causa e efeito e da ação e reação explicam que os elementos do núcleo familiar 

estão profundamente vinculados pelos séculos e a deficiência significa, portanto, 

uma oportunidade de todos se regenerarem. 

A Idade Moderna trouxe alguns avanços no campo das técnicas voltadas 

para a adaptação da pessoa com deficiência à sociedade e também na busca pela 

cura de algumas deficiências, tendo em vista o modelo médico que despontava. A 

título de ilustração merecem destaque as seguintes iniciativas: o espanhol Juan 

Pablo Bonet escreveu, em 1620, sobre as causas e origens da deficiência auditiva, 

inclusive condenando os métodos baseados em gritos que eram aplicados para 

ensinar surdos e demonstrando o alfabeto de sinais pela primeira vez; o médico 

francês Ambroise Paré contribuiu com a criação de próteses e aperfeiçoou técnicas 

para curar ferimentos que causavam amputações em homens que estiveram na 
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guerra, substituindo cauterizações com azeite fervente e ferro em brasa por ligações 

de artérias (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE DEFESA 

DOS DIREITOS DOS IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, 2012). 

Nesta época, sob influência do Iluminismo, as iniciativas saem do campo 

da mera experimentação e ganham traços mais científicos. Surgem, assim, os 

primeiros protótipos das cadeiras de rodas como conhecidas atualmente. 

Na contramão das técnicas até então empregadas habitualmente com as 

pessoas com deficiência intelectual e transtornos de comportamento, Philippe Pinel 

desenvolveu tratamento menos violento para este público, pois julgava a 

perturbação mental uma doença, não a presença de espíritos maus (SILVA, 1986). 

Por seu turno, Louis Braille, ainda na tenra idade de quatorze anos, cria o sistema 

de escrita padrão para cegos, conhecido internacionalmente como Braille, o qual se 

encontra em plena utilização até os dias hodiernos. 

Estes exemplos são reflexos da nova concepção de assistência à pessoa 

com deficiência, embasada também na atenção especializada. Nesta época 

começam a difundir-se os asilos e lares para atender grupos específicos, bem como 

a reabilitação para o trabalho começa a ser tratada como uma possibilidade. 

O Brasil, vivenciando sua recém-independência, começou a fomentar seu 

capital intelectual, não obstante balizar-se pelos moldes europeus. No que tange à 

integração da pessoa com deficiência ao meio social ocorreu a implantação de 

experiências que tiveram sucesso na Europa. 

Para Silva (1986, p. 266) “De certa forma o Brasil foi pioneiro nas 

Américas Central e do Sul com a criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, 

no ano de 1854” pelo imperador Dom Pedro II, localizado no bairro da Urca, na 

então capital do Império, ainda hoje em pleno funcionamento com a denominação de 

Instituto Benjamin Constant (IBC), o qual se ocupa da área médica e também da 

área educacional. Logo em seguida, no ano de 1857, o imperador fundou o Imperial 

Instituto de Surdos Mudos, também no Rio de Janeiro, pioneiro no atendimento 

especializado a pessoas surdas no país, o qual ainda hoje presta relevantes 

serviços educacionais a este público sob a denominação de Instituto Nacional de 

Educação de Surdos (INES). Nota-se que, paulatinamente, a integração da pessoa 

com deficiência passa a fazer parte da agenda governamental. 

Silva (1986, p. 274) ressalta que: 
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Se formos pesquisar as atividades de organizações de épocas remotas em 
diferentes cidades [brasileiras] (principalmente entre os séculos XVI e XVIII) 
certamente acharemos referencias várias a ‘aleijados’, ‘enjeitados’, 
‘mancos’, ‘cegos’, ‘surdos-mudos’ e outras mais. 
No entanto, assim como na velha Europa, a quase totalidade das 
informações sobre pessoas defeituosas está diluída em comentários 
relacionados aos doentes e aos pobres de um modo geral, como era usual 
em todas as demais partes do mundo. Na verdade, também no Brasil a 
pessoa deficiente foi considerada por vários séculos dentro da categoria 
mais ampla dos ‘miseráveis’, talvez o mais pobre dos pobres. 

 

O século XX despontou com significativos avanços, sobretudo na área de 

tecnologias assistivas, haja vista que os instrumentos existentes foram aprimorados 

e novos equipamentos foram inventados para atender cada vez mais as 

especificidades que cada deficiência enseja. A sociedade, de forma processual, 

passou a dar maior importância a conquistas sociais e a ter, pelo menos no plano 

teórico, preocupações com os desfavorecidos. Salienta Gugel (2007, p. 89) que “Por 

volta dos anos de 1902 até 1912, cresceu na Europa a formação e organização de 

instituições voltadas para preparar a pessoa com deficiência.” 

Após a escuridão na qual mergulhou em face das duas grandes guerras 

mundiais, o mundo passou por um processo de reorganização. Para tanto foram 

criadas instituições em defesa da paz e da igualdade entre os povos, como a 

Organização das Nações Unidas – ONU (1945), que, em 1948, criou uma importante 

bússola para esta reconstrução através da Declaração dos Direitos Humanos, 

documento único que concentrou todos os direitos elementares de qualquer pessoa, 

para todo o tempo e todo lugar. O contexto de reconstrução mundial favoreceu a 

consolidação, na maioria dos países, de instituições que se encarregaram das 

pessoas com deficiência, principalmente buscando alternativas de integração social 

e aperfeiçoamento de técnicas de adequação à nova realidade pós-guerra. 

Nessa esteira, várias instituições (governamentais ou não) foram 

fundadas para atender às pessoas com deficiência, principalmente depois da 

segunda guerra mundial, momento em que emerge uma nova consciência acerca 

dos direitos humanos e das potencialidades das sociedades, embora muitos países 

encontrem-se devastados e com enorme contingente de pessoas mutiladas e 

atingidas pelas atrocidades bélicas. Em Roma, no ano de 1960, realizaram-se os 

primeiros jogos organizados nos moldes olímpicos, mas exclusivos para pessoas 

com deficiência, denominados jogos paraolímpicos, os quais vêm incentivando 

milhares de pessoas nessa situação a buscar superação através do esporte. 
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Este modelo de assistência em instituições específicas ganhou grande 

notoriedade e fez surgir várias entidades ainda hoje muito atuantes, mormente no 

ramo da educação, dessa forma passando a vigorar a chamada educação especial. 

Esta modalidade de ensino vinha assim cobrir uma lacuna deixada pelos Governos, 

dada a timidez das políticas públicas nessa área. 

Perdurando até fins do século, entretanto, este modelo assistencial foi 

colocado em xeque, tendo suas bases questionadas e seus propósitos revistos, pois 

se limitava a criar espaços distintos para a convivência das pessoas com deficiência 

apenas com os seus pares, indo de encontro ao que apregoa o paradigma da 

diversidade. 

Com o declínio do modelo médico vigente, contundentes críticas 

começaram a ser tecidas sobre a segregação que, mesmo de forma involuntária, 

estas entidades acabavam por reforçar. A integração da pessoa com deficiência 

passou a ser refutada de forma veemente, posto que centralizava amplamente as 

expectativas de superação das barreiras na própria pessoa com deficiência, 

excluindo quase totalmente a carga que a sociedade deveria assumir nesta questão. 

Várias correntes epistemológicas convergem para a elaboração de um 

novo paradigma: a inclusão. Enquanto no paradigma da integração a 

responsabilidade da adaptação recaía, pragmaticamente, sobre as costas da pessoa 

com deficiência, no novo paradigma que despontava, o eixo se desloca e a 

responsabilidade atém-se à sociedade, a qual deve prover-se de recursos e 

equipamentos capazes de derrubar os elementos impeditivos da plena inclusão. 

Ganha espaço, num dado momento, uma onda de radicalização por parte 

de alguns grupos e estudiosos mais xiitas envolvidos com a causa, os quais 

desejam a erradicação de todas as instituições de educação especial, de forma 

peremptória e sem transição, formando assim o movimento conhecido como full 

inclusion. Este movimento, no entanto, não teve grande aceitação e vem 

continuamente perdendo forças por causa da falta de estrutura das instituições 

regulares, o que impossibilita uma mudança tão abrupta. 

Diversos documentos internacionais passam a ser elaborados para 

sedimentar o paradigma da inclusão, sobretudo a partir dos anos de 1980, contando 

com a participação popular e de especialistas na área; o grande contributo, porém, 

ficou por conta da inserção das próprias pessoas com deficiência (e seus familiares) 

nessa luta. Leva-se a efeito a vivência do lema “nada sobre nós sem nós”, tão 
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pleiteado por todos aqueles que sentem diuturnamente na pele a superação dos 

obstáculos de um modelo social engessado. 

A Declaração de Salamanca, datada de 1994, proclama que os sistemas 

de educação devem ser designados e os programas educativos implementados 

tendo em vista a vasta diversidade destas características e necessidades. De forma 

complementar, acrescenta que crianças e jovens com necessidades educativas 

especiais devem ter acesso às escolas regulares, que a elas se devem adequar 

através duma pedagogia capaz de ir ao encontro destas necessidades 

(DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994). 

Nessa perspectiva, vencer as barreiras arquitetônicas e sistêmicas, 

entendidas como, respectivamente, a ausência de materiais e equipamentos 

adequados à inclusão/mobilidade de todos e a falta de políticas públicas que 

promovam a inclusão social de todos, não é mais tarefa exclusiva da pessoa com 

deficiência, mas, ao contrário, é responsabilidade direta dos governos e da 

sociedade em geral. Apenas as barreiras atitudinais, assim compreendidas como as 

convenções, discriminações e os estigmas imputados a estas pessoas, devem ser 

enfrentadas de forma compartilhada, tendo em vista tratar-se de aspecto cultural tão 

intrínseco que mesmo as pessoas com deficiência acabam por reproduzi-lo em seus 

discursos e suas tomadas de posições, sobretudo quando se esquivam de lutar por 

seus direitos. 

Nesse panorama, surgem vários questionamentos sobre o uso da 

linguagem para se referir a estas pessoas ou à deficiência propriamente dita. Adota-

se, em geral, o léxico mais consensual e menos agressivo e/ou preconceituoso, 

contudo ainda não se chegou a termos precisos e irrefutáveis. Devido ao processo 

dinâmico e dialético pelo qual perpassa a questão da inclusão, ainda serão 

necessários muitos anos para se chegar a vocábulos menos pejorativos e 

segregadores. Os entusiastas da causa levantam a bandeira (quiçá utópica) da 

eliminação de termos para tratar da questão, usando somente o vocábulo pessoa, 

sem nenhum adjunto ou determinante que o restrinja. 

Mittler (2003, p. 31) levanta o presente questionamento: “Será que 

podemos, de fato, trabalhar em direção a sistemas mais inclusivos e continuar a 

falar sobre ‘necessidades educacionais especiais’? Quais alternativas seriam 

aceitáveis?”. O uso de determinadas terminologias causa desconforto nos próprios 

falantes, pois, em função deste novo entendimento, estes mesmos falantes 
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conseguem perceber quão carregados de estigmas suas falas se apresentam e 

criam uma identidade distorcida da pessoa com deficiência, pois se centra nas suas 

fragilidades e não nas suas potencialidades. 

Expressões como “portadores de deficiência” ou “excepcionais” passam a 

ser rechaçadas, haja vista o caráter temporal da portabilidade, isto é, aqueles que 

portam algo, podem deixar de fazê-lo quando o desejarem, o que não reflete, na 

maioria dos casos, a atemporalidade da deficiência. Excepcional, por sua vez, 

remete a algo diferente, fora do comum, e seu uso pode representar até um 

desserviço, se entendermos a deficiência como uma experiência humana ordinária, 

sempre presente em todas as sociedades e em todas as épocas da história da 

humanidade. Vale ressaltar que, na contramão do que se apregoa, ainda hoje a 

legislação brasileira e vários documentos institucionais que tratam dos direitos e 

deveres das pessoas com deficiência utilizam o termo portador ou deficiente. 

Migrar da integração para inclusão representa bem mais que o simples 

ajuste ao politicamente correto tão recorrente na atualidade. De fato, embora estes 

termos sejam usados geralmente como se fossem sinônimos, possuem acepções 

bem distintas e até díspares no contexto em que estão inseridos, pois se trata de 

paradigmas estruturalmente divergentes e que ensejam novos posicionamentos. O 

novo fulcro, deslocando-se da pessoa com deficiência para a sociedade (e as 

entidades por ela instituídas), aventa uma gigantesca diferença nas concepções e 

execuções das políticas públicas destinadas à inclusão social. 

Como resultante deste novo paradigma, há uma ampliação de sentido 

sobre os direitos humanos, agora alicerçados no respeito à diversidade, na isonomia 

de oportunidades e na construção de sociedades mais solidárias e democráticas que 

buscam atingir uma educação para todos. A humanidade, em sua contínua 

evolução, deixará, a partir da incorporação desse paradigma, um legado menos 

estigmatizador e mais coadunado com a perspectiva de dignidade humana. 

Os obstáculos para o acesso e permanência das pessoas excluídas dos 

contextos educacionais formais e regulares só poderão ser vencidos com a 

efetivação de políticas públicas capazes de assegurar uma educação emancipadora, 

que não se estreite apenas em retransmitir conteúdos, mas que amplie a 

consciência cidadã e humana, interferindo, por conseguinte, nas relações humanas 

e sociais de modo a torná-las mais justas e igualitárias. 
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Para Ainscow (1997) a inclusão no ambiente escolar necessariamente 

perpassa pela reestruturação das práticas pedagógicas a fim de dar efetiva resposta 

à diversidade/heterogeneidade de todos os estudantes. Nesse sentido, o 

entendimento das políticas públicas que visam à inclusão da pessoa com deficiência 

no ensino superior é bastante oportuno para se tentar criar um termômetro do 

quanto a temática da inclusão já avançou, haja vista que este é o nível educacional 

em que, historicamente, menos pessoas com deficiência puderam chegar. 

 

2.2 História concisa do ensino superior público no Brasil 

 

A forma como a colonização foi conduzida em terras brasileiras teve 

impactos diretos na formação intelectual do seu povo, haja vista o caráter 

centralizador de Portugal nas decisões que envolviam a escolarização da colônia, as 

quais se norteavam pelo princípio da ignorância para subjugação. Nesse sentido, o 

Brasil colonial praticamente não tinha universidades implantadas em seu território. 

Para Azevedo (1971, p. 532), “Não havia, pois, na Colônia estudos 

superiores universitários, a não ser para o clero [...] a outras carreiras, abria-se, 

nesse ponto de bifurcação, [...] longo e penoso caminho que levava às universidades 

ultramarinas.” Alguns estudiosos que se debruçam sobre esta temática divergem, 

afirmando que os colégios jesuítas e seminários da Colônia equivaleriam às 

universidades hispano-americanas presentes nas nossas nações vizinhas, não 

obstante a carência da nomenclatura e a restrita orientação religiosa. Porém, a 

perspectiva de universidade como instituição com fins educativos específicos e 

gestada pela cultura ocidental europeia não se concretizou no Brasil. 

A coroa portuguesa manteve sempre a dependência brasileira em relação 

ao ensino superior de Portugal, mormente na Universidade de Coimbra, posto que a 

de Évora nunca gozou das mesmas prerrogativas. Cabe salientar que nisso havia 

um propósito político de difundir os ideais nacionalistas, na tentativa de influenciar a 

incipiente intelligentzia de sua principal Colônia, composta por filhos de uma elite 

majoritariamente conservadora, os quais, equiparados aos portugueses, receberam 

a denominação de portugueses nascidos no Brasil, inclusive podendo postular ao 

cargo de professor da Universidade de Coimbra. 

Desde seu despontar, o ensino de nível superior no Brasil cumpre 

propósitos de fortalecimento do sistema vigente e, por tabela, da manutenção 
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daqueles que estão no comando. Para Fávero (2006, p. 19) alguns impasses 

vivenciados pela universidade brasileira relacionam-se com a própria história dessa 

instituição na sociedade a qual pertence, pois “[...] ela foi criada não para atender às 

necessidades fundamentais da realidade da qual era e é parte, mas pensada e 

aceita como um bem cultural oferecido a minorias.” 

A chegada da Família Real ao Brasil e a consequente mudança de sede 

do Reino trouxe novos ares para o ensino superior no país, pois foi instituído o 

Curso Médico de Cirurgia da Bahia, através de Decreto de 18 de fevereiro de 1808 

e, logo em seguida, em 05 de novembro do mesmo ano, foi criada a denominada 

Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica no Rio de Janeiro, dentro do Hospital Militar, 

bem como instalaram-se dois centros médico-cirúrgicos, considerados o embrião 

das atuais Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ).  Ainda em 1808 foi criada a Academia da Marinha e, dois anos 

depois, D. João VI, através de Carta Régia, com data de 04 de dezembro de 1810, 

institui a Academia Real Militar, hoje Escola de Engenharia da UFRJ. 

Vale ressaltar que as instituições que D. João VI instalou na colônia, 

agora Reino-Unido, “[...] no âmbito do que se pode chamar de ensino superior, 

estavam, na sua grande maioria, diretamente articuladas à preocupação com a 

defesa militar da colônia” (MENDONÇA, 2000, p. 134), provavelmente em função da 

razão e da forma sorrateira como a Corte aqui chegou. Ainda para este autor, outros 

cursos foram implantados com a mesma preocupação pragmática de criar uma 

infraestrutura que garantisse a sobrevivência da Corte na colônia. 

De forma desarticulada, alguns cursos surgiram isoladamente, caso de 

Pernambuco com Matemática Superior (1809), de Minas Gerais com Desenho e 

História em Vila Rica (1817) e ainda Retórica e Filosofia em Paracatu (1821). 

Somente no final da década de 1820 surgem os cursos da área do Direito, 

um em São Paulo, no Convento de São Francisco, e outro em Pernambuco, no 

Mosteiro de São Bento, situado em Olinda. Outras tentativas de implantar 

universidades no Brasil ocorreram durante o período imperial, mas não lograram 

êxito. 

As primeiras duas décadas republicanas, sob a influência do positivismo, 

marcaram mudanças nos dispositivos legais em relação ao ensino superior que lhe 

imprimem um caráter mais livre, contudo as tentativas são frustradas no que tange à 

implantação de uma lídima universidade brasileira. Somente em 1912, num 
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movimento de caráter mais estadual que federal, surge a primeira universidade do 

país, no Paraná, com curta duração de três anos. 

Por seu turno, em 1920 é instituída, através do Decreto 14.343 de 07 de 

setembro, a Universidade do Rio de Janeiro (URJ), que agregava cursos superiores 

da cidade e à qual foi garantida autonomia didática e administrativa, representando, 

em termos mais efetivos, a primeira ação do Governo Federal no sentido de instituir 

o ensino universitário no país. 

A partir da década de 1930, uma concepção mais centralizadora começa 

a permear as ações e projetos governamentais. O então Ministério da Educação e 

Saúde Pública, criado sob esta égide em 14 de novembro de 1931, implementou 

reformas educacionais com o objetivo de fazer adaptação na educação escolar 

orientando “[...] as diretrizes que vão assumir formas bem definidas [...] tendo como 

preocupação desenvolver um ensino mais adequado à modernização do país, com 

ênfase na formação de elite e na capacitação para o trabalho.” (FÁVERO, 2006, p. 

23). 

Dessa forma, nasce o projeto de universidade empreendido pelo Governo 

Federal, inclusive com a promulgação, via Decreto-Lei 19.851/31, do Estatuto das 

Universidades Brasileiras, o qual ampliou o foco do alcance universitário, não se 

limitando apenas ao ensino propriamente dito, mas já apontando preocupações de 

criar ciência, ideia embrionária de um dos pilares que hoje sustentam as 

universidades de maneira geral: a pesquisa. A universidade é entendida com a 

função tríplice de “Criadora de ciências (investigação), docente ou transmissora de 

conhecimentos (ciência feita) e de vulgarizadora ou popularizadora, pelas 

instituições de extensão universitária, das ciências e das artes.” (AZEVEDO, 1958, 

p. 74-75 apud MENDONÇA, 2000, p. 138). 

O nascimento da Universidade de São Paulo (USP), no ano de 1934, 

marcou uma nova concepção de Universidade, pois ela não somente enlaçou os 

diversos cursos superiores já existentes através da reitoria; para além disso, colocou 

a Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras como uma base comum necessária para 

os conhecimentos gerados em todas as outras áreas do saber, configurando um 

portal de entrada dos demais cursos profissionalizantes ora incorporados à nova 

institucionalidade. 

Em 1937 surge a Universidade do Brasil, cujo propósito claro de controlar 

e padronizar o ensino superior em todo o território brasileiro coaduna-se, com 
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perfeição, às ideias autoritárias e centralizadoras vigentes, o que já pode deixar 

entrever a relação complexa que historicamente existiu entre as instituições 

universitárias públicas e o Estado, pondo em xeque a pretensa autonomia 

acadêmica e administrativa. Mesmo com todas essas nuanças, considera-se que o 

período compreendido entre 1920 e 1940 representou a institucionalização da 

universidade no Brasil. 

Vale ressaltar que, naquele momento, o debate sobre os rumos e 

objetivos da universidade que se estabelecia em alguns grupos distintos no âmbito 

da Associação Brasileira de Educação (ABE) era amplo e dissonante. Enquanto uns 

defendiam a universidade como espaço para desenvolver pesquisa e altos estudos 

desinteressados, vendo-a como fator primordial ao progresso nacional, outros 

levantavam a bandeira da instalação da Escola Normal Superior para resolver o 

problema da carência de professores formados de forma mais padronizada. 

No final da década de 1940, iniciou-se um processo de modernização no 

ensino superior, liderado pelo setor militar, culminando com a criação do Instituto 

Tecnológico de Aeronáutica (ITA), precisamente em 1947, e a adoção de um novo 

modelo organizacional que acabava com o regime de cátedra vitalícia, passando os 

professores a ter uma carreira estruturada em quatro níveis. As cátedras foram 

substituídas por departamentos e implantou-se o sistema de créditos das 

universidades americanas. Estas mudanças aos poucos foram internalizadas pela 

cultura da academia brasileira e migrando, paulatinamente, para as demais 

universidades, atualmente sendo adotadas em praticamente todo o contingente 

universitário. 

Nas décadas de 1950 e 1960 o ensino universitário vivenciou sua primeira 

grande expansão no país, crescendo de 05 universidades, em 1945, para 37, em 

1964, com taxa de crescimento estratosférica de cerca de 240% no número de 

alunos matriculados regularmente nessas instituições. Esse momento reflete 

diretamente a forte demanda da época gerada a partir – e em função – da ascensão 

social da classe média e do crescimento do ensino secundário no país. Nesse 

contexto, nasce a primeira universidade cearense, idealizada pelo educador Antônio 

Martins Filho, intelectual que veio a tornar-se seu primeiro reitor. 

A UFC começou a atuar no ano de 1955, embora a lei que a crie date do 

ano anterior. A logística que envolveu sua implantação aglutinou as várias 

instituições de nível superior já existentes em Fortaleza, capital do estado, dentre as 
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quais a Escola de Agronomia do Ceará (criada em 1918), a Faculdade de Direito do 

Ceará (nascida como Academia Livre do Ceará em 1903), a Faculdade de Medicina 

do Ceará (criada em 1918) e a Faculdade de Farmácia e Odontologia do Ceará 

(datada de 1916). Circunscrita a Fortaleza por mais de cinco décadas, somente no 

ano de 2009 amplia seu raio de atuação, atingindo algumas regiões importantes do 

interior do estado, dentre elas o Cariri. 

Em 1961, promovido pela União Nacional dos Estudantes (UNE), ocorre o 

I Seminário Nacional de Reforma Universitária. Outros seminários com esta mesma 

temática ocorreram em anos seguintes e apontavam novos rumos para a reforma 

universitária, pautados na democratização da educação e na ampla autonomia. Tal 

reforma surgiu praticamente em 1968, contudo, sob o impacto do golpe militar de 

1964, tomou rumo contrário ao pleiteado pelas comunidades acadêmicas, haja vista 

a contenção do debate de forma violenta e a constante tentativa de desarticulação 

do movimento estudantil. 

A chamada Reforma Universitária de 1968, consubstanciada na Lei 

5.540/68 e outras leis complementares, afirmava a orientação desenvolvimentista 

fruto das discussões nascidas nos Seminários promovidos pela UNE, porém de 

forma diametralmente oposta àquilo que se propunha, haja vista ter abraçado 

explicitamente o projeto político ditatorial ora implantado. Vale salientar, contudo, 

que esta reforma deu enfoque à universidade como a forma ideal de organização do 

ensino superior e imputou legalmente a esta instituição o dever de assumir sua “[...] 

tríplice função de ensino, pesquisa e extensão, enfatizando-se a indissolubilidade 

entre essas funções, particularmente entre ensino e pesquisa, sendo esta última o 

propósito distintivo da universidade.” (MENDONÇA, 2000, p. 148). 

Esta Reforma forçou as universidades públicas a entrar num processo de 

consolidação que se amparou, mormente, na institucionalização da carreira docente 

e na implantação de pós-graduações, sem, contudo, oportunizar-lhes o princípio da 

autonomia, inconcebível no contexto repressor que se impunha. 

Com essa consolidação, ocorrida principalmente na década de 1970, o 

Governo atendia a uma demanda que objetivava o desenvolvimento do país com 

vistas a tirá-lo do atraso, mas paradoxalmente, implantava uma política de 

racionalização dos recursos financeiros que resultou numa estagnação do processo 

de expansão e interiorização universitária, cujo resultado mais notório foi o estímulo 

dado pelo próprio governo à iniciativa privada, na pretensão de atender a uma 
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robusta demanda reprimida por nível superior oriunda de uma classe média em clara 

ascensão. 

Minguando o regime militar, vem à baila novamente o debate acerca da 

reforma universitária no contexto da redemocratização que se descortina em 

meados dos anos 1980, o qual gravitava principalmente em torno da autonomia 

universitária. A construção do documento intitulado “Uma nova política para 

educação superior” trouxe novas diretrizes para o segmento universitário, porém, 

recebeu contestação veemente dos docentes, os quais questionavam a legitimidade 

da comissão que o redigiu, porque formada por pessoas que representavam o 

Governo e não as vozes daqueles que vivenciavam a rotina universitária e seus 

desafios. 

Sob a égide do neoliberalismo, as décadas de 1980 e 1990 são marcadas 

por implementações de políticas públicas excludentes, as quais redimensionam o 

papel da intervenção estatal, atingindo não só, mas diretamente o ensino superior no 

país, posto que este nunca esteve nas prioridades das ações governamentais. 

É neste contexto que, no Cariri cearense, na cidade do Crato, nasce a 

Universidade Regional do Cariri (URCA), primeira universidade da região, fruto de 

reivindicação antiga deste município, considerado um dos principais celeiros de 

cultura e educação do estado do Ceará. Instalada no ano de 1987, consolidou-se a 

partir da reunião das faculdades já fixadas no Crato, com pouca oferta de novos 

cursos e pouca diversificação de centros e departamentos necessários à 

composição de uma universidade propriamente dita. Num olhar mais apurado, a 

institucionalização da URCA limitou-se apenas a congregar as instituições públicas 

de ensino superior já existentes na região, majoritariamente da área de humanas, 

circunscrevendo-se apenas às exigências de uma conjuntura política local. 

Por ocasião do contexto neoliberal em que fora escrita, a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei 9.394/96 promulgada em 20 de 

dezembro de 1996, dedica o capítulo IV a estabelecer normas para educação 

superior, trazendo, no parágrafo único do Artigo. 53, as condições para autonomia 

didático-científica das universidades, vinculando tais condições ao crivo dos 

colegiados de ensino e pesquisa e em função dos “recursos orçamentários 

disponíveis” (BRASIL, 1996). 

A ideia de Estado mínimo passa a ser a tônica das ações 

governamentais, decorrendo daí o engessamento das universidades públicas até 
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metade da década de 2000, impactadas com políticas de congelamento de salários 

dos docentes, estagnação na oferta de cursos e na interiorização dos campi, 

enxugamento nos gastos com pesquisa e não contratação de docentes e 

administrativos, afetando invariavelmente o reconhecido padrão de excelência com 

que estas instituições vêm formando profissionais nas mais diversas áreas. 

Chegando a uma análise dos dias atuais, a universidade pública vem 

passando por grandes desafios para assumir efetivamente a autonomia sempre 

almejada e ainda conjugar qualidade aos serviços prestados com o grande processo 

de expansão e interiorização. Esse vem sendo o grande enfrentamento dessa 

instituição tão importante para o desenvolvimento da nação, com vistas a oferecer, 

de forma coesa, serviços educacionais não restritos apenas à formação profissional, 

mas também contribuir para construção de cidadãos mais cônscios de sua 

importância na construção de um estado democrático. 

A expansão universitária tem logrado, sobremaneira nos anos iniciais do 

presente século, consolidar o ensino superior nos mais distantes rincões do Brasil, 

impulsionando o desenvolvimento de diversas regiões interioranas e, principalmente, 

consolidando a cultura dos estudos acadêmicos na sociedade brasileira com vistas a 

gerar desenvolvimento de longo alcance. 

Revisitar toda essa história tem um sentido especial para esta pesquisa, à 

medida que debruçar-se sobre cada etapa pode suscitar uma reflexão sobre o 

caráter eminentemente político dos processos de implantação, consolidação e 

expansão da universidade brasileira, tendenciosos ao atendimento dos anseios de 

qualificação profissional e crescimento intelectual da parcela mais abastada da 

sociedade brasileira e, por isso, excludentes em essência, em razão da larga 

distância das iguais necessidades da classe trabalhadora e das minorias sociais, 

ordinariamente olvidadas e relegadas à condição de agentes operacionalizadores. 

Na atualidade, o Brasil mostra avanço gradual nos dados relativos ao 

ensino superior em todo o território, contudo ainda muito aquém do seu posto de 6ª. 

economia do mundo, fator preocupante quando se pensa no desenvolvimento 

econômico e social a longo prazo. 

Recentes dados do Censo da Educação Superior 2011 – denominado 

Educacenso, divulgados em 26 de outubro de 2012 pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) mostram que, entre 2010 

e 2011 houve aumento de 5,7% nas matrículas de alunos no ensino superior em 
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todo o país. Atualmente o Brasil possui 6.739.689 estudantes neste nível, 

distribuídos nas seguintes modalidades: educação presencial (5.746.762 ou 

aproximadamente 85% dos estudantes) e educação a distância (992.927 ou quase 

15% dos matriculados). 

Em relação à distribuição por região, é perceptível maior avanço nas 

regiões Sul e Sudeste, impulsionado pelos aspectos econômicos e de mercado, 

mais robustos nestas regiões. O gráfico abaixo permite ainda inferir que as regiões 

Norte e Nordeste, em contrapartida, ainda possuem índices bem abaixo do 

esperado, considerando-se a relação extensão territorial/número de habitantes. 

 

 

Gráfico 1 – Ensino Superior no Brasil – por REGIÃO 

 
Fonte: Censo da Educação Superior 2011 – INEP. Elaboração do autor. 

 
 
 

Tabela 1 – Ensino Superior no Brasil – por REGIÃO 

Regiões do Brasil  Quantidade Porcentagem 

NORTE 520.274 7,71% 

NORDESTE 1.326.656 19,69% 

SUDESTE 3.110.913 46,16% 

SUL 1.144.303 16,98% 

CENTRO-OESTE 637.543 9,46% 
Fonte: Censo da Educação Superior 2011 – INEP. Elaboração do autor. 
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Embora superior ao do Sul, o percentual do Nordeste revela um desnível 

grande entre as duas regiões, haja vista que os números absolutos (população, 

número de estados, extensão territorial e número de instituições superiores) desta 

região são bem maiores. Nesse sentido, a relação é inversamente proporcional, pois 

a região menor possui melhores índices no quesito acesso à educação superior. 

O referido censo revela que a educação superior brasileira conta com 

23.250 estudantes com deficiência regularmente matriculados, o que representa um 

índice de apenas 0,34% de todo o contingente. 

Este público é atendido majoritariamente na rede particular de ensino, fato 

revelador de que as políticas públicas destinadas às universidades públicas ainda 

têm longo caminho a percorrer para se tornarem nítidas no âmbito do ensino 

superior ofertado pelo próprio Estado, conforme gráfico abaixo. 

 

 Gráfico 2 – Ensino Superior no Brasil – DEFICIÊNCIA/TIPO DE INSTITUIÇÃO 

 
 Fonte: Censo da Educação Superior 2011 – INEP. Elaboração do autor. 

 

 

 Tabela 2 – Ensino Superior no Brasil – DEFICIÊNCIA/TIPO DE INSTITUIÇÃO 

Relação Deficiência/Tipo de Instituição 
no Brasil  

Quantidade Porcentagem 

PÚBLICA 6.531 28,10% 

PARTICULAR 16.719 71,90% 
Fonte: Censo da Educação Superior 2011 – INEP. Elaboração do autor. 
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Dos estudantes com deficiência inseridos no ensino superior, o censo 

informa ainda que a distribuição, por região, ocorre da seguinte forma: 

 

Gráfico 3 – Ensino Superior no Brasil – DEFICIÊNCIA/REGIÕES DO BRASIL 

 
 Fonte: Censo da Educação Superior 2011 – INEP. Elaboração do autor. 

 

 

Tabela 3 – Ensino Superior no Brasil – DEFICIÊNCIA/REGIÕES DO BRASIL 

Regiões no Brasil  Quantidade Porcentagem 

NORTE 1.979 8,51% 

NORDESTE 4.330 18,62% 

SUDESTE 9.600 41,30% 

SUL 5.503 23,66% 

CENTRO-OESTE 1.838 7,91% 
 Fonte: Censo da Educação Superior 2011 – INEP. Elaboração do autor. 

 

 Com a finalidade de entender com maior lucidez a situação da região 

nordeste, onde se localiza o campo de investigação deste trabalho, vale analisar a 

distribuição, por estado, dos 4.330 alunos citados no gráfico anterior. 
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 Gráfico 4 – Ensino Superior no Brasil – DEFICIÊNCIA/NORDESTE 

 
Fonte: Censo da Educação Superior 2011 – INEP. Elaboração do autor. 

 
 
 

Tabela 4 – Ensino Superior no Brasil – DEFICIÊNCIA/NORDESTE 

Região Nordeste – Por Estado  Quantidade Porcentagem 

MARANHÃO 300 6,93% 

PIAUÍ 125 2,89% 

CEARÁ 480 11,09% 

RIO GRANDE DO NORTE 264 6,09% 

PARAÍBA 1.497 34,57% 

PERNAMBUCO 274 6,32% 

ALAGOAS 307 7,09% 

SERGIPE 262 6,05% 

BAHIA 821 18,97% 
 Fonte: Censo da Educação Superior 2011 – INEP. Elaboração do autor. 

 

É pertinente atentar para o fato de que o Ceará, terceiro estado com 

maior número de pessoas com deficiência no Censo 2010 do IBGE (27,7% das 

pessoas se autodeclaram com pelo menos uma deficiência), possui somente 480 

cidadãos nesta condição recebendo educação superior. O universo populacional 

cearense é de 8.448.055, portanto 27,7% representam mais de 2 milhões e 300 mil 

pessoas; nesse sentido, os 480 estudantes com deficiência encontrados no 

Educacenso do INEP representam um percentual tão irrisório que se torna difícil até 

aplicar índice estatístico (> 0,01%). 
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De forma agravante, o Ceará atende a maior parte – quase 2/3 – dos 

alunos com deficiência do nível superior na rede particular de ensino, demonstrando 

assim, o não-alcance das políticas públicas de caráter inclusivo na rede oficial de 

ensino estabelecida no estado, de acordo com o Gráfico 5. 

Com significativa parte da população com deficiência situada nas 

camadas populares e, portanto, dependente do claudicante ensino fundamental 

ofertado na rede pública, conclui-se que a opção pela rede particular é forçosamente 

a condição mais viável de dar continuidade aos estudos, posto que há uma estreita 

porta de acesso ao ensino superior público e gratuito, derivada da grande 

concorrência estabelecida com candidatos mais bem preparados na rede particular 

para adentrar nestas universidades, reconhecidas pela sociedade brasileira pela 

eminência dos serviços prestados. 

Nesse sentido, a rede particular assume uma posição dianteira, ofertando 

condições mais amplas de, ao menos, dar acesso ao universo acadêmico a muitos 

que veem a universidade como um sonho distante. 

 
Gráfico 5 – Ensino Superior no Ceará – TIPO DE INSTITUIÇÃO 

 
Fonte: Censo da Educação Superior 2011 – INEP. Elaboração do autor. 

 
 
 

Tabela 5 – Ensino Superior no Ceará – TIPO DE INSTITUIÇÃO 

Relação Deficiência - Tipo de 
Instituição no Ceará  

Quantidade Porcentagem 

PÚBLICA 127 26,46% 

PARTICULAR 353 73,54% 
Fonte: Censo da Educação Superior 2011 – INEP. Elaboração do autor. 
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Entrecruzar os dados obtidos no Censo Demográfico 2010 e no Censo da 

Educação Superior 2011 clarifica a situação de exclusão educacional à qual estão 

submetidos milhares, melhor dizendo, milhões de cidadãos brasileiros. Este ínfimo 

percentual de 0,34%, se comparado aos 45,6 milhões de brasileiros que declaram 

ter pelo menos uma deficiência (23,9% da população brasileira) é um dado muito 

impactante, pois representa que apenas 0,05% do universo das pessoas com 

deficiência no Brasil conseguiram chegar ao ensino superior. No universo geral da 

população brasileira, então, é quase nulo, não tem significância matemática ou 

estatística. 

 

2.3 Arcabouço legal acerca dos direitos das pessoas com deficiência  

 

Tendo em vista uma análise mais crítica e depurada acerca dos novos 

paradigmas de inclusão das pessoas com deficiência, em vários setores, que se 

delineiam no mundo hodierno (mormente no âmbito educacional), é imprescindível 

lançar um olhar mais atento e direcionado à legislação que ampara os direitos 

destas pessoas, condição essencial que permitirá uma visão mais focada nos 

avanços de cada momento e, por conseguinte, das concepções e paradigmas 

forjados em momentos históricos distintos. 

Nesse sentido, e na perspectiva de consolidar ações positivas que 

fortaleçam a inclusão, é importante conhecer (de forma cronológica e ordenada) 

como os homens saíram do paradigma da plena eliminação e ampliaram, ao longo 

dos séculos, seu grau de compreensão humana a ponto de chegar ao paradigma 

inclusivo que ora vigora e encontra-se amparado por força de Lei. 

A humanidade mostrou-se sempre extremamente preconceituosa em 

relação ao diferente e, em cada época distinta, reforçou esse preconceito atrelando-

o a uma determinada concepção. A exemplo disso, destaca-se o caráter 

místico/supersticioso com que foi encarada a deficiência física e/ou intelectual na 

Idade Antiga e na Idade Média, o qual se derivou, respectivamente, dos ideais de 

perfeição estética e de crenças religiosas ortodoxas. 

A pessoa que apresenta condições físicas ou sensoriais distintas sempre 

foi vista como necessitada, passível de pena e incapaz de desenvolver 

potencialidades, o que acentuou a exclusão, além de, historicamente, marginalizar e 

minar a dignidade humana de milhares de pessoas. 
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Dado o caráter específico que envolve a pessoa com deficiência, oriundo 

das limitações derivadas da sua condição e geradora de necessidades específicas, 

os documentos que asseguram os Direitos Humanos mostraram-se aquém da 

capacidade de dar cabo de certas especificidades que envolvem a pauta. Decorre 

daí a necessidade de criar, para além dos direitos gerais, um arcabouço legal (no 

plano internacional e nacional) capaz de garantir os direitos das pessoas com 

deficiência de forma pontual, com vistas a dar-lhes condições que os aproximem da 

igualdade social almejada pelas nações em estágio de civilização mais avançado. 

 

2.3.1 Acordos e declarações no âmbito internacional 

 

A proposição de novos paradigmas de inclusão da pessoa com 

deficiência – o da Integração e o da Inclusão –, se fortalece no século XX e encontra 

respaldo em diversos acordos internacionais ratificados por muitas nações que vêm 

lutando contra as desigualdades sociais. 

Alicerçados em diversas Declarações proclamadas pela maioria das 

nações com o endosso da ONU (Declaração dos Direitos Humanos em 1948, 

Declaração Mundial sobre Educação para Todos em 1970 na cidade de Jomtien, 

Declaração Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais em 1994 na cidade 

de Salamanca, dentre outras), tais paradigmas passam a fazer parte das 

preocupações mundiais e norteiam a reformulação das leis de vários países, 

inclusive daquelas voltadas para o campo da educação. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, datada de 1948, ratifica os 

seguintes direitos, os quais devem ser válidos para todos os seres humanos, sem 

distinção, e coexistentes de forma interdependente (ou seja, um direito só se 

fortalece com a garantia dos demais): Direitos Civis (liberdade, escolha livre de 

credo, segurança pessoal, propriedade, etc); Direitos Econômicos (trabalho, salário 

digno, jornada de trabalho, etc); Direitos Sociais (moradia, alimentação, saúde, 

aposentadoria, etc); Direitos Políticos (votar/ser votado, associação partidária, etc) 

(BRASIL, 1948). 

No entendimento geral, esta Declaração encerra todos os direitos dos 

seres humanos e, naturalmente, deve ser extensiva a todos, dado o seu caráter 

universalista. No entanto, alguns grupos minoritários, ressentindo-se de legislação 

específica que atenda suas particularidades, acabam gerando demanda para a 
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criação de direito específico que contemple pormenores adormecidos em função dos 

generalismos com que são tratados os temas da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos. 

Fruto de uma gradual ampliação da consciência sobre a necessidade de 

se resguardar o direito das chamadas minorias, algumas iniciativas começaram a se 

concretizar, via Acordos e Declarações para abordar temáticas específicas. 

Instituída em 1958, a Convenção Nº. 111 da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), voltada para a questão do Emprego e Trabalho, representa um 

avanço nas conquistas pela igualdade, pois considera que toda discriminação  

constitui uma violação dos direitos enunciados na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos e adota o termo discriminação como  

 
toda distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, sexo, religião, 
opinião política, ascendência nacional ou origem social, que tenta por efeito 
destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou de tratamento em 
matéria de emprego ou profissão. (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO 
TRABALHO, 1958, p. 26). 

 

Esta Convenção, em seu artigo 3º, imputa aos seus países membros o 

dever de “promulgar leis e encorajar os programas de educação próprios” com a 

finalidade de aceitação e aplicação da política adotada pela OIT. 

Por sua vez, a ONU estabeleceu a Declaração dos Direitos das Pessoas 

com Retardo Mental, em 1971, a qual estabelece primordialmente que o deficiente 

mental (nomenclatura utilizada no documento) deve gozar, no máximo grau possível, 

os mesmos direitos que todos os outros seres humanos, conforme seu art. 1º. 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1971). 

No ano de 1975, a ONU lança a Declaração dos Direitos das Pessoas 

Deficientes, elemento propulsor de lutas em diversas nações e balizador para a 

implementação de inúmeras leis que estão surgindo no campo da inclusão, cujo 

escopo central é garantir o amplo exercício da cidadania às pessoas com 

deficiência. 

Este importante documento proclama a defesa dos principais direitos do 

grupo de interesse. Em primeiro plano defende que as pessoas deficientes têm o 

direito inerente de respeito por sua dignidade humana (DECLARAÇÃO DE 

DIREITOS DAS PESSOAS DEFICIENTES, 1975) e aponta prioritariamente para o 

convívio social e familiar, posicionando-se, portanto, contra o isolamento; além 



 
44 

disso, referenda o ideal de igualdade das pessoas com deficiência no que tange aos 

Direitos Civis e Políticos, embora corrobore o que preconiza o parágrafo 7 da 

Declaração dos Direitos das Pessoas com Retardo Mental, que abre a possibilidade 

de restrições no caso das pessoas tratadas como “mentalmente retardadas”. 

Em 1981, a ONU proclamou, através da Resolução 31/123 (BRASIL, 

1976), o Ano Internacional das Pessoas Deficientes – International Year for Disabled 

Person, cujo tema foi “Participação plena e igualdade”, com o firme propósito de 

levantar a questão da inclusão das pessoas com deficiência para o centro do debate 

mundial. 

Por sua vez, a OIT deu sua contribuição para a causa ao instituir a 

Convenção 159, no ano de 1983, a qual versa sobre a Reabilitação Profissional e 

Emprego de Pessoas Portadoras de Deficiência.  Nela estipula-se que, em 

conformidade com as condições nacionais, experiências e possibilidades nacionais, 

cada País-Membro formulará, aplicará e, periodicamente, revisará a política nacional 

sobre a reabilitação profissional e emprego (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO 

TRABALHO, 1983). Vale ressaltar que o Brasil a incorporou ao seu ordenamento 

jurídico oficialmente somente após oito anos, quando estabelece o Decreto 129, 

datado de 22 de maio de 1991. 

Em março de 1990, os participantes da Conferência Mundial sobre 

Educação para Todos, em Jomtien – Tailândia, firmam o Plano de Ação para 

Satisfazer as Necessidades Básicas de Aprendizagem e aprovam a Declaração 

Mundial sobre Educação para Todos (DECLARAÇÃO MUNDIAL SOBRE 

EDUCAÇÃO PARA TODOS, 1990, p. 1), a qual reconhece que a potencialidade da 

educação para “Contribuir para conquistar um mundo mais seguro, mais sadio, mais 

próspero e ambientalmente mais puro, e que, ao mesmo tempo, favoreça o 

progresso social, econômico e cultural, a tolerância e a cooperação internacional.” 

No que tange especificamente ao direito à educação das pessoas com 

deficiência, em seu artigo 03 (universalizar o acesso à educação e promover a 

equidade), no item 5, afirma que “É preciso tomar medidas que garantam a 

igualdade de acesso à educação aos portadores de todo e qualquer tipo de 

deficiência, como parte integrante do sistema educativo.” (DECLARAÇÃO MUNDIAL 

SOBRE EDUCAÇÃO PARA TODOS, 1990, p. 3). 

Vale ressaltar que o item 5 do Plano de Ação define os portadores de 

deficiência como categoria prioritária (meta II), colocando, portanto, a educação das 
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pessoas com deficiência como pauta das discussões/ações que deveriam se 

desenrolar dali em diante, inclusive apontando para a implementação de programas 

desenhados para satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem de grupos 

desassistidos, conforme item 45, letra d, do Plano de Ação (DECLARAÇÃO 

MUNDIAL SOBRE EDUCAÇÃO PARA TODOS, 1990). 

Realizada entre 7 e 10 de junho de 1994, a Conferência Mundial de 

Educação Especial, promovida pela United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO) – em colaboração com governo da Espanha –, ocorrida na 

cidade de Salamanca e representando 88 governos e 25 organizações 

internacionais, teve como resultado final a proclamação da hoje mundialmente 

conhecida Declaração de Salamanca, a qual teve ampla divulgação e repercutiu em 

muitos países signatários, dentre os quais o Brasil. 

A inclusão de crianças, jovens e adultos com necessidades educacionais 

especiais no chamado sistema regular de ensino torna-se o fulcro desta Declaração. 

Nessa perspectiva, reafirma o compromisso com os preceitos e direcionamentos 

estabelecidos na Declaração Mundial sobre Educação para Todos. 

Nascida sob a égide da aceitação da diversidade humana, esta 

Declaração ampara-se nos seguintes princípios: 

a) Independente das diferenças individuais, a educação é direito de todos 

e deve valorizar a diversidade humana; 

b) A singularidade de cada criança; 

c) A escola deve adaptar–se às especificidades dos alunos, e não os 

alunos às especificidades da escola; 

d) O ensino deve ser diversificado e realizado num espaço comum a 

todas as crianças, de forma acolhedora e não-discriminatória 

(DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994). 

Para efetivar seus ideais, a referida Declaração, no item 3, aponta as 

seguintes demandas para os governos dos países signatários: 

a) Dar alta prioridade política e financeira à causa da inclusão 

educacional; 

b) Adotar o princípio da inclusão em forma de Lei; 

c) Desenvolver programas de intercâmbios com vistas a propagar a 

inclusão. 
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d) Estabelecer mecanismos democráticos de planejamento e avaliação da 

educação de cunho inclusivo; 

e) Encorajar e facilitar a participação de todos, principalmente daqueles 

diretamente envolvidos, no processo de construção da educação 

inclusiva; 

f) Investir em estratégias de identificação e intervenção precoces; 

g) Garantir, na perspectiva de uma mudança de paradigma, a capacitação 

de professores, com vistas a habilitá-los para a educação especial na 

perspectiva da educação inclusiva. (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 

1994). 

Este documento teve ampla repercussão na comunidade acadêmica no 

âmbito internacional e, ainda hoje, representa um forte alicerce para a construção de 

um novo paradigma que direciona o olhar à pessoa com deficiência focando nas 

suas possibilidades de crescimento. 

Na esteira da consolidação legal dos direitos das pessoas com 

deficiência, a ONU estabeleceu a Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência (CDPD), a qual, já em seu preâmbulo, reconhece que “a 

discriminação contra qualquer pessoa, por motivo de deficiência, configura uma 

violação da dignidade e do valor inerentes ao ser humano” – item h e “ainda a 

diversidade das pessoas com deficiência” – item i; além disso reconhece também 

“as valiosas contribuições existentes e potenciais das pessoas com deficiência” – 

item m, bem como a “importância, para as pessoas com deficiência, de sua 

autonomia e independência individuais, inclusive liberdade para fazer as próprias 

escolhas” – item n (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2007). 

Nessa perspectiva, a referida Convenção estrutura-se em 50 artigos que 

confluem sempre, e de forma coerente, para a valorização e aceitação plena da 

pessoa com deficiência nos mais diversos setores e segmentos sociais. No artigo 1º 

firma o propósito da Convenção (promover, proteger e assegurar o desfrute pleno e 

equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por parte de 

todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua inerente 

dignidade) e no artigo 2º faz uma definição hodierna sobre alguns termos que 

invariavelmente fazem parte do discurso, tais como: discriminação, ajustamento 

razoável e desenho universal. 
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É fundamental a compreensão de que todos estes documentos que 

apregoam e direcionam à Inclusão representam uma conquista social de forte 

impacto, e não nasceram espontaneamente, mas, ao contrário, são fruto de luta das 

famílias e das próprias pessoas com deficiência, as quais têm que enfrentar diversos 

tipos de barreiras diuturnamente. 

A luta do México para persuadir a ONU a adotar a própria CDPD não foi a 

primeira. Suécia e Itália já haviam colocado esta pauta em questão, mas não 

obtiveram sucesso. Para Dhanda (2008, p. 44) “[...] as iniciativas anteriores foram 

rejeitadas sob o pretexto de que a deficiência não estava excluída dos instrumentos 

gerais de direitos humanos e, em consequência, não havia necessidade de adotar 

uma convenção especial.” É importante considerar que, a despeito deste pretexto 

não ser um mero sofisma, as pessoas com deficiência ainda vivem, pela sua 

condição, inúmeras experiências cotidianas de desrespeito e privações. 

Esses acordos internacionais devem ser entendidos, portanto, como um 

ponto convergente de uma luta histórica de entidades internacionais e nacionais, a 

qual visa equiparar oportunidades e balizar as legislações dos vários países, mas 

sempre de forma contextualizada, considerando a realidade local de cada nação e o 

estágio de desenvolvimento político, social e econômico em que cada um se 

encontra. 

 

 2.3.2 Breve histórico da legislação brasileira inclusiva 

 

Há relatos de sacrifícios de pessoas com deficiência, desde o início da 

colonização brasileira, em algumas tribos indígenas. Na população branca, muitas 

deficiências foram registradas como consequência de uma péssima alimentação e 

de uma série de mazelas (guerras, fome e seca, por exemplo) pelas quais passavam 

o povo. Em condições seguramente piores, os negros eram vítimas de um 

preconceito tão forte, que, não só tirava-lhes as condições humanas mais 

elementares, mas mutilava-os fisicamente (decorrente de maus-tratos ou acidentes 

constantes de trabalho). 

O preconceito chegou a ter tanta relevância que, na década de 1930, 

resultado de uma doutrina militarista e que pregava a eugenia da raça, a Portaria 

Ministerial de Nº. 13, datada de 1º. de fevereiro de 1938, em combinação com o 

Decreto 21.241/38, proibiu o acesso ao ensino chamado secundarista aos alunos 
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com estado patológico impeditivo de praticar atividades físicas. Este exemplo notório 

configura a exclusão social balizada pelas leis, as quais, em tese, deveriam sempre 

defender os direitos das pessoas, nunca o contrário! (SILVA, 2004). 

A partir da luta de muitos defensores dos direitos das chamadas minorias 

e também do intenso progresso intelectual pelo qual vem passando a humanidade, 

nas últimas décadas do século passado e início do atual, a legislação de muitos 

países passa a ser diretamente influenciada por diversos acordos e tratados 

internacionais que visam a avanços sociais. No Brasil não foi diferente e hoje temos 

muitas leis que estão na vanguarda da defesa dos direitos das pessoas com 

deficiência, mas nem sempre foi assim. 

A título de informação básica, cabe considerar os decretos e leis, abaixo 

elencados, os quais, inicialmente, tocaram nas questões dos direitos das pessoas 

com deficiência e tornam-se um sucinto panorama histórico-legal da pátria brasileira. 

Carmo (1991) vem trazer: 

a) Decreto-Lei 4.818 (8 de outubro de 1942) – Prorroga prazo, vigência, 

crédito especial para auxílio de pessoa deficiente1 (BRASIL, 1942); 

b)  Decreto 44.236 (1º. de agosto de 1958) – Institui campanha nacional 

de educação e reabilitação dos deficitários visuais1; 

c) Lei 4.613 (2 de abril de 1965) – Isenta dos impostos de importação e 

de consumo os veículos especiais destinados a uso exclusivo de 

pessoas portadoras de defeitos físicos1; 

d) Emenda Constitucional 12 (17 de outubro de 1978) – Assegura aos 

deficientes1 a melhoria de sua condição social e econômica. Vale 

ressaltar que em esta emenda, em seu único artigo, refere-se à 

educação especial e gratuita como forma de ascensão social e 

econômica de que trata; 

e) Decreto 84.919 (16 de julho de 1980) – Institui a Comissão Nacional do 

Ano Internacional das Pessoas Deficientes1. 

A legislação gestada nos últimos decênios do século XX e início do século 

XXI vem garantindo ao Governo brasileiro a concretização das chamadas ações 

                                                           
1
 Nomenclatura utilizada no documento. Em diversos documentos estudados ao longo deste trabalho 
(leis, declarações, documentos institucionais) serão encontrados, de forma desatualizada, termos 
como “deficiente”, “portador de deficiência” ou “pessoa com necessidade especial”. 
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afirmativas com vistas à inclusão social de todos e à erradicação da pobreza no 

país. 

O processo de redemocratização brasileiro, ocorrido na década de 1980, 

culminou com a promulgação da atual Constituição (1988), a qual tem significativa 

importância para o fortalecimento da isonomia de tratamento dos cidadãos e, por 

conseguinte, para garantir os direitos civis essenciais de todos os brasileiros. 

Nascida em forte oposição à ditadura recém-derrubada e sob a égide do 

Estado democrático de direito, a Constituição Federal, datada de 5 de outubro de 

1988, incorpora, primeiramente, o valor da igualdade logo em seu Título I – Dos 

Princípios Fundamentais – especificando dois fundamentos básicos que balizam 

todo o texto constitucional, a saber: a cidadania – condição de todo indivíduo gozar 

de seus direitos e exercer seus deveres – e a dignidade da pessoa humana – 

respeito e honra que se deve a todo cidadão. 

No tocante aos direitos específicos das pessoas com deficiência (tratadas 

no texto constitucional como “portadores de deficiência”), a primeira menção surge 

no Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais, Capítulo II – Dos Direitos 

Sociais, art. 7º, inciso XXXI –, o qual proíbe qualquer discriminação no tocante a 

salário e critério de admissão do trabalhador portador de deficiência.” (BRASIL, 

1988). 

Em seguida, no Título III – Da Organização do Estado, Capítulo II – Da 

União, art. 23, inciso II, imputa competência comum à União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios de cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e 

garantia das pessoas portadoras de deficiência e, no art. 24 (competência 

concorrente de legislar da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios), Inciso 

XIV, que assegura proteção e integração social das pessoas portadoras de 

deficiência. (BRASIL, 1988). 

A Constituição (1988) faz ainda referência às pessoas com deficiência no 

seu Título III – Da Organização do Estado, Seção I – Das Disposições Gerais – 

Capítulo VII – Da Administração Pública – Art. 37 – Inciso VIII, o qual prevê que a 

Lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas 

portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Em seguida, no 

Título VIII – Da Ordem Social, Capítulo II – Da Seguridade Social, Seção IV - Da 

Assistência Social, art. 203, inciso IV, prevê que a assistência social objetiva 

também a habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a 
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promoção de sua integração à vida comunitária. No inciso V indica que a pessoa 

com deficiência tem o direito de receber salário mínimo de benefício mensal se 

comprovar não possuir meios de prover sua própria manutenção (BRASIL, 1988). 

Por sua vez, ainda no mesmo Título, no Capítulo III – Da Educação, da 

Cultura e do Desporto, Seção I – Da Educação, art. 208, inciso III, imputa ao Estado 

o dever de garantir “atendimento educacional especializado aos portadores de 

deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”. Nesse trecho, portanto, já 

é perceptível, através do termo preferencialmente, que a educação especial passa a 

ser direcionada na perspectiva da educação inclusiva. 

O Capítulo VII – Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso, no 

art. 227, inciso II traz a previsão de criação de programas de prevenção e 

atendimento especializado para os portadores de deficiência física, sensorial ou 

mental, bem como, em seu parágrafo 2º, afirma que a Lei “disporá sobre normas de 

construção de logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos 

de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de 

deficiência”. Vale frisar que este artigo é ratificado no art. 244 (BRASIL, 1988). 

A partir deste marco legal, surge uma legislação específica que entra em 

defesa dos direitos dos brasileiros com deficiência, dentre as quais merecem 

destaque: 

a) Lei 10.048 (8 de novembro de 2000) – Prioriza o atendimento às 

pessoas portadoras de deficiência, dentre outros grupos prioritários; 

b) Lei 10.098 (19 de dezembro de 2000) – Estabelece normas gerais e 

critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida; 

c) Decreto 5.296 (2 de dezembro de 2004) – Regulamenta as Leis 10.048 

(letra a), que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, 

e 10.098 (letra b), que estabelece normas gerais e critérios básicos 

para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida;  

d) Lei 10.845 (5 de março de 2004) – Institui o Programa de 

Complementação ao Atendimento Educacional Especializado às 

Pessoas Portadoras de Deficiência; 
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e) Lei 11.126 (27 de junho de 2005) – Dispõe sobre o direito do portador 

de deficiência visual de ingressar e permanecer em ambientes de uso 

coletivo acompanhado de cão-guia; 

f) Portaria 460/2008 (22 de dezembro de 2008) – Institui as normas do 

INMETRO com os requisitos técnicos que deverão ser atendidos pelos 

centros de treinamento, treinadores, instrutores e instrutores 

autônomos de cães-guia (BRASIL, 2008a); 

g) Lei 11.982/2009 (16 de julho de 2009) – Determina a adaptação de 

brinquedos e equipamentos em parques de diversão para pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida (BRASIL, 2009b); 

h) Lei 12.008/2009 (29 de julho de 2009) – Dá prioridade na tramitação de 

processos judiciais e administrativos para a pessoa com deficiência e o 

idoso (BRASIL, 2009c); 

i) Lei 12.033/2009 (29 de setembro de 2009) – Torna pública 

condicionada a Ação Penal em razão da injúria consistente na 

utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou 

a condição de pessoa idosa ou com deficiência (BRASIL, 2009d). 

Além de todas as leis supracitadas, a Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), entidade privada sem fins lucrativos, fundada em 1940, e 

responsável pela normalização técnica no Brasil, fixou as normas técnicas sobre 

acessibilidade arquitetônica, as quais se encontram coadunadas com padrões 

internacionais estipulados pela International Organization for Standardization (ISO), 

com destaque para a NBR 9050, a qual vem passando por constantes 

aperfeiçoamentos desde seu nascimento em 1994 e cuja observância e fiel 

cumprimento deve se dar em toda construção e/ou reforma que ocorrer nos espaços 

públicos ou espaços privados de circulação pública. 

É pertinente informar que todas as padronizações exigidas por esta 

norma amparam-se nos ideais do Desenho Universal, cuja proposta para as 

edificações é dar uma amplitude capaz de atender às necessidades de qualquer 

pessoa (com ou sem deficiência), podendo ser conceituado como “[...] aquele que 

visa atender a maior gama de variações possíveis das características 

antropométricas e sensoriais da população.” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 2004, p. 3). 

http://www.ampid.org.br/Lei11982.php
http://www.ampid.org.br/Lei12033.php
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O texto da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência da ONU e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova Iorque, no dia 

30 de março de 2007, foi aprovado no Brasil através do Decreto Legislativo 186, de 

9 de julho de 2008, porém sua promulgação só ocorreu via Decreto 6.949, de 25 de 

agosto de 2009 (BRASIL, 2009a), após ampla mobilização das entidades 

representantes das pessoas com deficiência, das próprias pessoas com deficiência 

e seus familiares e ainda de muitos simpatizantes da causa, os quais fizeram 

inclusive um abaixo-assinado para forçar o Congresso e o Senado a votar com 

celeridade, a fim de ratificar a Convenção e seu Protocolo Facultativo no Brasil. 

 

2.3.3 A educação inclusiva e seu espaço na legislação do Brasil 

 

A educação, considerada por estudiosos e pelo senso comum como 

condição essencial para a formação cidadã dos indivíduos, não poderia ser 

entendida de forma diferente em relação às pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida, e ainda com pessoas com transtornos globais do desenvolvimento, altas 

habilidades e superdotação. 

Em pleno século XXI, todavia, ainda se verifica que muitas instituições 

educacionais imputam aos chamados alunos com necessidades educativas 

específicas o dever de, a fim de sair da exclusão, adaptar-se totalmente às 

exigências institucionais tais como já existem, sem nenhuma adaptação pedagógica, 

o que representa uma mera integração, não uma inclusão propriamente dita. Nesse 

sentido, o paradigma da integração revela uma visão muito estreita e limitada, se 

confrontado com as novas concepções apregoadas pelo paradigma da Educação 

para a Diversidade, cuja compreensão da dimensão humana é muito mais ampla, 

gravitando em torno da noção de individualidade e de um ritmo próprio de 

experimentar a existência. 

Para fundamentar a inclusão das pessoas com deficiência nos espaços 

educacionais públicos, várias leis brasileiras já foram promulgadas e estão em pleno 

vigor. 

Nessa linha, o atendimento educacional às pessoas com deficiência é 

tratado de maneira mais específica, pela primeira vez, na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDBEN), Lei 4.024/61, que defende o direito dos 

“excepcionais” à educação, preferencialmente dentro do sistema geral de ensino 
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(BRASIL, 1961).  Por sua vez, a Lei 5.692/71 (alterando a LDBEN de 1961) define 

tratamento especial para os alunos com deficiências físicas, mentais, os que se 

encontram em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os 

superdotados (BRASIL, 1971), o que reforça o encaminhamento dos alunos nestas 

condições para as classes e/ou escolas especiais. Nesta perspectiva segmentadora, 

o MEC criou o Centro Nacional de Educação Especial (CENESP), através do 

Decreto 72.425, de 3 de julho de 1973, e institucionalizou a educação especial em 

termos de planejamento de políticas públicas (BRASIL, 1973). 

A Constituição Federal de 1988 enseja, no artigo 208, um novo horizonte 

no que tange à educação deste público, ao imputar ao Estado o dever de garantir 

atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino. (BRASIL, 1988, grifo nosso). 

Embora represente um avanço, a Constituição sozinha não foi capaz de 

garantir a implantação de um sistema de educação inclusivo no país; decorre daí a 

necessidade de legislação para regulamentar a perspectiva inclusiva no sistema 

regular de ensino. 

Dentre estas leis, cabe enfatizar sucintamente as principais contribuições, 

em ordem cronológica, que cada uma traz para a questão em epígrafe. 

A Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989 (BRASIL, 1989), regulamentada 

pelo Decreto 3.298 de 1999 (BRASIL, 1999) – dispõe sobre o apoio às pessoas 

portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional 

para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência – Corde e institui a tutela 

jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas. Além disso, 

disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes contra este público e dá 

outras providências. No quesito educacional, estabelece o seguinte tratamento 

prioritário e adequado na área da educação: 

 
a) a inclusão, no sistema educacional, da Educação Especial como 
modalidade educativa que abranja a educação precoce, a pré-escolar, as de 
1º e 2º graus, a supletiva, a habilitação e reabilitação profissionais, com 
currículos, etapas e exigências de diplomação próprios;  
b) a inserção, no referido sistema educacional, das escolas especiais, 
privadas e públicas;  
c) a oferta, obrigatória e gratuita, da Educação Especial em estabelecimento 
público de ensino; 
d) o oferecimento obrigatório de programas de Educação Especial a nível 
pré-escolar, em unidades hospitalares e congêneres nas quais estejam 
internados, por prazo igual ou superior a 1 (um) ano, educandos portadores 
de deficiência;  
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e) o acesso de alunos portadores de deficiência aos benefícios conferidos 
aos demais educandos, inclusive material escolar, merenda escolar e 
bolsas de estudo;  
f) a matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos 
públicos e particulares de pessoas portadoras de deficiência capazes de se 
integrarem no sistema regular de ensino (BRASIL, 1989, p. 1). 

   

A atual LDBEN, cujo Capítulo V é dedicado exclusivamente à Educação 

Especial e que, em seu Art. 59, assegura que os sistemas de ensino darão aos 

educandos com necessidades especiais: 

 
I – currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 
específicos, para atender às suas necessidades; 
II – terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível 
exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas 
deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa 
escolar para os superdotados; 
III – professores com especialização adequada em nível médio ou superior, 
para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular 
capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns; 
IV – educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na 
vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não 
revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante 
articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que 
apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou 
psicomotora (BRASIL, 1996, p. 19). 

 

As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, 

Resolução CNE/CEB Nº. 2/2001, determinam a matrícula de todos os alunos nos 

sistemas de ensino, “cabendo às escolas organizarem-se para o atendimento aos 

educandos com necessidades educacionais especiais, assegurando as condições 

necessárias para uma educação de qualidade para todos” (BRASIL, 2001). 

Ainda nesta perspectiva, a Resolução CNE/CP Nº. 1/2002 estabelece as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 

Básica, definindo que as instituições de ensino superior devem prever, em sua 

organização curricular, formação docente voltada para a atenção à diversidade, 

contemplando conhecimentos sobre as especificidades dos alunos com 

necessidades educacionais especiais (BRASIL, 2002a). 

A Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, reconhece a Língua Brasileira de 

Sinais (Libras) como meio legal de comunicação e expressão, determinando que 

sejam garantidas formas institucionalizadas de apoiar seu uso e difusão, bem como 

a inclusão da disciplina de Libras como parte integrante do currículo nos cursos de 

licenciaturas e de fonoaudiologia (BRASIL, 2002b). 
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Por sua vez, a Portaria 2.678/02 do MEC aprova diretrizes e normas para 

o uso, o ensino, a produção e a difusão do sistema Braille em todas as modalidades 

de ensino (BRASIL, 2002c), compreendendo o projeto da Grafia Braille para a 

Língua Portuguesa e a recomendação para o seu uso em todo o território nacional 

(BRASIL, 2006). 

O Decreto 5.626/05 regulamenta a Lei 10.436 visando ao acesso dos 

alunos surdos à escola. Dispõe, portanto, sobre a inclusão da Libras como disciplina 

curricular, sobre a formação e a certificação de professor, instrutor e 

tradutor/intérprete de Libras, bem como sobre o ensino da Língua Portuguesa como 

segunda língua para alunos surdos e ainda sobre a organização da educação 

bilíngue no ensino regular (BRASIL, 2005b). 

A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência da ONU e seu Protocolo Facultativo (2007), dedica seu artigo 24 ao tema 

da educação, levando os Estados-Partes a reconhecer, em primeiro lugar, o direito 

das pessoas com deficiência e imputando-os o dever de assegurar “sistema 

educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda 

a vida” com vistas a conquistar três objetivos-mor: 

 
Pleno desenvolvimento do potencial humano e do senso de dignidade e 
autoestima, além do fortalecimento do respeito pelos direitos humano [...]; 
[...] o máximo desenvolvimento possível da personalidade e dos talentos; a 
participação efetiva [...] em uma sociedade livre (BRASIL, 2009a, p. 47). 

 

Na perspectiva da realização desse direito, impõe aos Estados-Partes 

alguns deveres elementares, tais como: eliminação da exclusão do sistema 

educacional geral sob a alegação de deficiência, adaptações razoáveis em função 

das necessidades individuais, oferta de apoio necessário no âmbito do sistema 

educacional e também de medidas de apoio individuais. 

Muito importante para este trabalho é ressaltar que esta Convenção, em 

seu artigo 24, dedicado à educação, aborda a inclusão da pessoa com deficiência no 

ensino superior apenas no item 5 e de forma muito superficial, indicando somente a 

provisão de adaptações razoáveis para pessoas com deficiência (ORGANIZAÇÃO 

DAS NAÇÕES UNIDAS, 2007). 

Em contraposição, no que se refere à educação básica, a referida 

Convenção imputa aos Estados-Partes o dever de que as crianças com deficiência 

não sejam excluídas do ensino primário gratuito e compulsório ou do ensino 
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secundário, conforme item 2, letra a. Outrossim, determina que as pessoas com 

deficiência possam ter acesso ao ensino primário inclusivo, de qualidade e gratuito, 

e ao ensino secundário, em igualdade de condições (ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS, 2007). 

Tal superficialidade representa, portanto, uma lacuna no que tange ao 

acesso e permanência ao ensino de nível superior; mas, sobremaneira, deixa 

entrever um sentimento concebido sem exame crítico, o qual lança raízes até 

mesmo nas pessoas que levantam a bandeira da inclusão: o de que as pessoas com 

deficiência terão um caminho curto a percorrer no seu processo de escolarização, 

com uma prerrogativa de galgar até, no máximo, o ensino médio. Esta discussão 

será oportunamente retomada na análise dos resultados da pesquisa empreendida 

nas universidades foco de nosso estudo. 

É mister observar, contudo, que todas essas leis representam um 

progresso significativo, um avanço na qualidade de vida das pessoas por elas 

amparadas, posto que respaldam o enfrentamento de severos preconceitos ainda 

existentes em nossa sociedade, os quais tornam os ambientes públicos em nichos 

restritos apenas àqueles que estão dentro de um estereótipo ou de um padrão de 

comportamento dito normal, segregando qualquer um que fuja - em algum quesito -, 

ao que se espera. 

A fomentação de uma educação verdadeiramente inclusiva carece 

essencialmente da conscientização de toda sociedade, baseando as ações 

educacionais (do planejamento à execução) na busca irrestrita da inclusão plena, a 

qual visa transformar nossas escolas/universidades em espaços realmente 

adaptados (arquitetônica e atitudinalmente) e aptos a entender a dimensão humana 

em sua diversidade, dessa forma, preparados para atender às necessidades 

específicas de qualquer aluno (com ou sem necessidades específicas), dando-lhe o 

suporte teórico e prático necessário para seu pleno desenvolvimento cidadão, 

enfatizando o respeito às limitações de cada educando e, sobremaneira, centrando-

se na promoção de suas potencialidades. 

 

2.4 Inclusão da pessoa com deficiência na educação formal 

 

Lançado em 2011 pelo Governo Federal, Viver sem Limite é o mais 

recente e inovador plano governamental, de caráter estratégico, que visa efetivar os 
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direitos da pessoa com deficiência já assegurados na Convenção das Nações 

Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, posto que se trata “[...] de 

um conjunto de políticas públicas estruturadas em quatro eixos: Acesso à Educação; 

Inclusão Social; Atenção à Saúde e Acessibilidade.” (BRASIL, 2012, p. 1). 

De forma interdependente e articulada, estes quatro eixos ensejam ações 

que devem construir “[...] redes de serviços e políticas públicas capazes de 

assegurar um contexto de garantia de direitos para as pessoas com deficiência, 

considerando suas múltiplas necessidades.” (BRASIL, 2012, p. 1). 

Para efetivação de planos e programas governamentais dessa natureza, 

é imprescindível alinhar a isonomia de oportunidades à educação, haja vista o 

caráter sempre emancipador (intelectual e profissional) desta ação humana. Nessa 

perspectiva, os esforços gerados pelo Estado e por associações que lutam pela 

causa das pessoas com deficiência sempre tiveram como lume a oportunização da 

educação formal, em sala de aula regular, como direito basilar para alcance da 

autonomia e da liberdade de escolha destas pessoas. 

Contudo, para a concretização deste intuito no ambiente escolar e 

universitário, é oportuno considerar que apenas o trabalho docente em sala de aula 

não dá conta de toda a complexidade que envolve algumas deficiências, sobretudo a 

intelectual ou as de natureza sensorial. Assim, faz-se necessário implantar, em cada 

unidade escolar ou universitária, um centro de atendimento educacional 

especializado, comumente conhecido com AEE, cuja interface pragmática se 

materializa na formalização de uma Sala de Recursos Multifuncionais, denominação 

dada pelo MEC aos espaços destinados à promoção da inclusão nas escolas 

regulares. 

Estas salas devem ter a função de disponibilizar aos sistemas de ensino, 

equipamentos de informática, mobiliários, materiais pedagógicos e de 

acessibilidade, com vistas a apoiar a ampliação da oferta do AEE.” (BRASIL, 2008b) 

o qual deve ser realizado no período inverso (contraturno) ao da classe frequentada 

pelo aluno e, preferencialmente, na própria escola em que ele estuda. 

 Vale ressaltar que os atuais programas de natureza inclusiva encontram-se 

alocados na Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 

Inclusão (SECADI) do MEC, haja vista a extinção da Secretaria de Educação 

Especial (SEESP), ocorrida devido à nova perspectiva paradigmática de educação 
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inclusiva na escola regular, fator que reorienta a chamada educação especial, 

criando o horizonte focado na perspectiva da educação inclusiva. 

Em conformidade com este novo paradigma, deve-se agregar a larga 

experiência dos profissionais envolvidos nas escolas especiais para apoiar 

diretamente a educação inclusiva nas escolas regulares. Cabe observar, todavia, as 

tensões geradas entre os profissionais de ambas as modalidades, posto 

ressentirem-se do esquecimento quando da elaboração dos documentos que geram 

essa nova demanda educacional, com destaque maior para a Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, documento elaborado por 

um grupo de trabalho nomeado pela Portaria Ministerial nº 555, de 5 de junho de 

2007, prorrogada pela Portaria nº 948, de 09 de outubro de 2007. 

Este importante balizador das ações inclusivas no âmbito educacional 

brasileiro considera, logo em sua introdução, que: 

 
O movimento mundial pela educação inclusiva é uma ação política, cultural, 
social e pedagógica desencadeada em defesa do direito de todos os alunos 
de estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de 
discriminação. A Educação inclusiva constitui um paradigma educacional, 
fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e 
diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação à ideia de 
equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção 
da exclusão dentro e fora da escola (BRASIL, 2007, p. 1). 

 

Ao formular os principais rumos da educação, no seu último capítulo, 

cumpre seu propósito, pois aponta diretrizes para a educação especial e também 

para a educação regular, bem como fixa o conceito do AEE e imputa-lhe suas 

principais atribuições em todos os níveis e modalidades educacionais. Assim, a 

educação especial passa a ser entendida como “uma modalidade de ensino que 

perpassa todos os níveis, etapas e modalidades” e, nesse sentido, ela se concretiza 

quando “[...] realiza o atendimento educacional especializado, disponibiliza os 

recursos e serviços e orienta quanto a sua utilização no processo de ensino e 

aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular.” (BRASIL, 2007, p. 10). 

É função do AEE, portanto, “Identificar, elaborar e organizar recursos 

pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação 

dos alunos, considerando suas necessidades específicas” (BRASIL, 2007, p. 10), 

embora não possua caráter substitutivo à escolarização e sempre deva ter 

articulação direta com a proposta pedagógica do ensino comum, para atingir as 

especificações do texto, dentre as quais merecem destaque a “[...] transversalidade 
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da educação especial desde a educação infantil até a educação superior” e a “[...] 

continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino”. 

 É importante observar que este documento contempla o ensino superior nos 

dois objetivos supracitados e ainda quando destina um parágrafo só para dele tratar, 

informando que: 

 
Na educação superior, a educação especial se efetiva por meio de ações 
que promovam o acesso, a permanência e a participação dos alunos. Estas 
ações envolvem o planejamento e a organização de recursos e serviços 
para a promoção da acessibilidade arquitetônica, nas comunicações, nos 
sistemas de informação, nos materiais didáticos e pedagógicos, que devem 
ser disponibilizados nos processos seletivos e no desenvolvimento de todas 
as atividades que envolvam o ensino, a pesquisa e a extensão (BRASIL, 
2007, p. 11). 

 

  Ao analisar, porém, este parágrafo, é fácil perceber que todas as diretrizes 

nele encontradas são de caráter genérico, podendo ser aproveitadas em qualquer 

nível de ensino, já que não anteveem as peculiaridades inerentes a este nível de 

ensino, cuja marca central é a profundidade dos conhecimentos e, de forma 

concomitante, a profusão de novos conhecimentos.  

Deve-se considerar que esta inconsistência pode acabar gerando uma 

barreira de acesso e permanência da pessoa com deficiência no mais alto grau de 

ensino, pois gera uma difícil situação para as universidades públicas brasileiras, as 

quais acabam por implantar distintas formas de agir, sem articulação com outras co-

irmãs, baseadas em experiências exitosas do ensino médio ou fundamental sem a 

devida adequação ao segmento superior. Ou, até mesmo, usando este entrave para 

resvalar no comum, replicando uma mera integração da pessoa com deficiência nos 

bancos acadêmicos, unicamente para cumprir a lei. 

Sob esta ótica, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva acaba por deixar uma lacuna, pois indica a intenção do AEE 

(dar um suporte para os alunos com deficiência com vistas a facilitar o acesso ao 

currículo), no entanto não menciona como ele deve ocorrer no ensino superior, em 

função das suas especificidades e da tríade (ensino, pesquisa e extensão) que lhe 

serve de arrimo. 

No que alude ao atual Plano Nacional de Educação – PNE (2011-2020), 

instalado através da Lei 10.172 de 9 de janeiro de 2001, em sua meta 4 – 

“Universalizar [...] o atendimento escolar aos estudantes com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação preferencialmente 
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na rede regular de ensino [...]” (BRASIL, 2011a, p. 18), a questão da ascensão das 

pessoas com deficiência ao ensino superior não é abordada em nenhuma estratégia, 

todas voltadas para uma faixa etária que se limita aos segmentos iniciais da 

educação, expressamente ressaltadas para a população de quatro a dezessete 

anos. Somente em uma única passagem, já em sua meta 12 - elevar a taxa bruta de 

matrículas no ensino superior –, aborda a temática inclusiva pontualmente, quando 

assegura acessibilidade na forma da legislação, em seu item 12.10. 

Ao seu turno, contudo, a Portaria 3.284, de 7 de novembro de 2003, 

expedida pelo então Ministro da Educação e que trata dos requisitos de 

acessibilidade para processos de autorização e reconhecimento de cursos 

superiores, é um bom exemplo das particularizações que precisam ser geradas para 

que o atendimento educacional esteja adequado às necessidades que cada 

deficiência enseja e também para instituir a política de inclusão especificamente no 

ensino superior. 

Vale salientar que é imperativo que as instituições de ensino superior 

tenham um suporte metodológico apropriado – pessoal qualificado, meios de 

acessibilidade, materiais e equipamentos modernos e acessíveis – para enfrentar os 

obstáculos que se descortinam na rotina da universidade pretensamente inclusiva. 

Na ausência deste suporte, o máximo que podem alcançar são ações desarticuladas 

e ilhadas, paliativos para casos específicos. 

No Brasil, a causa inclusiva trilhou avanços a passos largos nas últimas 

décadas, o que desencadeou um crescente número de matrículas de pessoas com 

deficiência em todos os níveis do ensino regular. Entretanto essa curva ascendente 

nas matrículas ainda não efetiva o sonho dos entusiastas da educação inclusiva: 

uma política pública permanente e estabilizada. Isto remete a tantos mais passos a 

serem dados nessa caminhada de luta pela igualdade centrada no respeito à 

diferença. 

É imperioso frisar a significativa contribuição que as instituições de 

educação especial deram para a educação formal das pessoas com deficiência, 

enfrentando inúmeros preconceitos e efetivamente desbravando caminhos para se 

chegar à educação inclusiva experimentada na atualidade. Dentre as instituições 

que ofereciam esta oportunidade de educação para os excluídos da educação 

regular, merece destaque para Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais – 

APAES e Institutos Pestalozzi espalhados por todo território nacional. 
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Na atual conjuntura, estas entidades podem assumir papel relevante para 

dirimir dúvidas e apontar caminhos às instituições escolares de educação formal, 

que, por força da lei, tiveram que assumir o papel de incluir sem a devida 

capacitação de pessoal e adequação física ou curricular. A parceria entre estes dois 

tipos de instituições é a senha para o promissor futuro da educação inclusiva e, 

como consequência, para o adiantamento intelectual das pessoas atendidas por 

ambas. 

Instalado o modelo social da deficiência também no panorama 

educacional, o eixo da questão inclusiva muda, pois a visão agora é a de que 

deficiente é a sociedade – e, por conseguinte, a escola como aparelho reprodutor de 

concepções instadas no âmbito desta sociedade – que não se esforça para sair da 

zona de acomodação e mantém barreiras históricas que limitam as potencialidades 

das pessoas com deficiência. Corroborando esta perspectiva, Sassaki (1997, p. 45) 

atesta que é necessário que as entidades dediquem-se a tarefa de 

 
Eliminar todas as barreiras físicas, programáticas e atitudinais para que as 
pessoas com necessidades especiais possam ter acesso aos serviços, 
lugares, informações e bens necessários ao seu desenvolvimento pessoal, 
social, educacional e profissional. 

 

No azo, para os documentos legais que tratam das necessidades 

educacionais específicas e com a perspectiva de identificar possíveis destinatários 

das normas, as deficiências são assim categorizadas: 

a) Deficiência sensorial – visual (perda parcial – baixa visão – ou total da 

visão) e auditiva – (perda parcial ou bilateral total da audição); 

b) Deficiência da fala - fala limitada ou dificultosa; 

c) Deficiência intelectual – comprometimento intelectual (leve, moderado, 

profundo ou severo); 

d) Deficiência física – alteração completa (plegia) ou parcial (paresia) da 

capacidade motora (paraplegia ou paraparesia – membros inferiores; 

tetraplegia ou tetraparesia – membros superiores e inferiores; triplegia 

ou triparesia – três membros; hemiplegia ou hemiparesia – um 

hemisfério do corpo; monoplegia ou monoparesia – um só membro ou 

grupo muscular; amputação – ausência total ou parcial de um ou mais 

membros; deformidade congênita ou adquirida – exceto as estéticas; 

paralisia cerebral – lesão de uma ou mais partes do sistema nervoso 
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central; ostomia – intervenção cirúrgica para abertura de ostoma na 

parede abdominal com vistas a adaptar bolsa de excrementos; 

nanismo); 

e) Deficiência múltipla – combinação de duas ou mais deficiências. 

Ademais, as necessidades educacionais específicas podem ainda 

relacionar-se com as altas habilidades e superdotação – desempenho intelectual ou 

psicomotor elevado – e também com as condutas típicas – desenvolvimento com 

ritmo próprio advindo de síndromes e de determinados quadros psicológicos. 
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3 CARACTERIZAÇÃO DO LOCUS  

 

O locus da pesquisa empreendida é a região sul do Ceará, conhecida 

como Região Metropolitana do Cariri (RMC), a qual tem significativa importância no 

desenvolvimento socioeconômico do estado, com relevância para o setor 

educacional, haja vista atualmente destacar-se como polo universitário no cenário 

nacional, potencializando a formação acadêmica de milhares de jovens do próprio 

estado e de outros vizinhos. 

 

3.1 Região Metropolitana do Cariri 

 

Por suas características hidrográficas, meteorológicas, ambientais e 

culturais, o Cariri cearense costuma ser conhecido como o oásis do sertão. A RMC 

situa-se ao norte da Chapada do Araripe, a qual foi elevada a condição de primeira 

reserva florestal do Brasil no ano de 1946 e é detentora de paisagens naturais 

exuberantes e grande riqueza geológica, aproximando olhares da comunidade 

científica de todo o mundo que se curvam sobre a Paleontologia e Arqueologia, 

dentre outros. Seu principal atrativo é o rico acervo fossilífero que possibilita a 

compreensão da história da vida na Terra. 

Em função de tais estudos, foi recém-criado nesta região o Geopark 

Araripe, conjunto de sítios arqueológicos e paleontológicos (geossítios), atração do 

turismo científico que aponta para a promoção do desenvolvimento regional 

sustentável. Único geoparque da América do Sul, este importante projeto é 

gerenciado pela URCA e, após avaliação da UNESCO, recebeu o selo verde. 

Situada ao sul do Ceará, seus limites fazem fronteira com os estados do 

Piauí, Pernambuco e Paraíba. Devido à conurbação dos seus três principais 

municípios, Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha (famoso triângulo Crajubar), 

transformou-se em potente polo de desenvolvimento do estado, captando muitos 

investimentos nas áreas de turismo, construção civil, comércio, indústria e, para que 

as demais áreas se mantenham firmes, educação. 
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 Figura 1 – Mapa da RMC 

 
 Fonte: (A INTEGRAÇÃO..., 2013). 

 

Segundo dados do Censo Demográfico 2010 realizado pelo IBGE, seus 

537.860 habitantes distribuem-se em nove municípios que totalizam uma área de 

5.025.655 km², o que representa uma densidade de 107.02 hab/km², sendo que 

78,81% vivem na área urbana; com forte potencial de desenvolvimento econômico e 

social, apresenta PIB per capita de R$ 7.108,02, o que impulsiona seu Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH). 

Culturamente efervescente, a RMC é o principal berço dos Mestres da 

Cultura Popular, os quais estão ligados a diversificadas atividades culturais como o 

maneiro-pau, reisado, banda cabaçal, xilogravura e artesanato de diferentes 

matizes. No setor educacional, sempre destacou-se pela formação de grandes 

intelectuais e de movimentos políticos que ultrapassaram os limites regionais, 

passando a ter importância ímpar para a história da nação brasileira. 

Recentemente foram levantados, nesta região, diversos bens materiais e 

imateriais pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), com 

registro, sobremaneira, das manifestações populares raras como cordel em 

tipografia, festas de pau da bandeira e juninas, bandas de pífano e tradições 

religiosas. 

Digna de nota especial, a expoente figura do Padre Cícero na região, em 

torno da qual gravitam expressivas manifestações de cunho religioso, vem tornando 

Juazeiro do Norte uma das cidades que mais recebem turistas no Nordeste, fator de 

grande influência na dinâmica social e econômica de toda a região. As romarias 
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desencadeadas por este fenômeno foram, inquestionavelmente, o grande propulsor 

da célere expansão econômica de toda a região. 

Historicamente, no que tange à educação, principalmente na cidade do 

Crato, a ótica católica – em aliança com forças oligárquicas locais - foi inserida de tal 

forma que, além do Seminário São José, os principais colégios que formavam os 

filhos da classe opulenta pertenciam (e ainda pertencem) a congregações religiosas 

ou à própria diocese, exercendo severo controle sobre estes equipamentos 

educacionais. O ensino superior não fugiu à regra, posto que as primeiras 

faculdades nascidas na região também tiveram influência direta dos representantes 

do clero, pelo menos até o nascimento da URCA, fruto da unificação destas 

faculdades, que assume o papel de universidade pública de caráter laico. 

Durante muitos anos, somente a URCA abrigou os cursos superiores da 

região, fator limitante que empurrava muitos filhos da elite caririense a deslocarem-

se para grandes centros (principalmente Recife e Fortaleza), a fim de buscarem 

formação acadêmica em muitas áreas não ofertadas em sua terra natal. Aos que, 

por razões sociais e econômicas, estavam impedidos de fazer tal empreendimento, 

havia as poucas opções de cursos da referida universidade, quase exclusivamente 

lotados no Centro de Humanidades. 

A partir do último decênio do século XX, porém, e em virtude das políticas 

públicas direcionadas à expansão universitária no Brasil, esta região passa a 

receber investimentos estatais para a consolidação do ensino público superior, com 

mais opções de cursos e com melhor infraestrutura. Assim, nasce uma unidade 

descentralizada do antigo Centro Federal de Educação Tecnológica do Ceará - 

CEFETCE (atual IFCE), a URCA expande seu raio de atendimento fundando cursos 

novos alocados na cidade de Juazeiro do Norte, a UFC traz o curso de medicina 

para Barbalha, a FATEC Cariri é fundada com cursos tecnológicos no município de 

Juazeiro do Norte e, mais recentemente, a UFC implanta um campus universitário 

com um amplo leque de cursos distribuídos nestes três municípios. Acrescente-se a 

este panorama, a robusta oferta de ensino superior da rede particular, a qual ainda 

encontra amplo espaço para atuar atraída pela demanda crescente por este nível de 

ensino, e hoje a RMC tem um ensino superior em plenas vias de consolidação, 

tornando-se mais sedutora para seus moradores e também para jovens de diversos 

municípios próximos que buscam crescer através de uma formação profissional e 

acadêmica. 
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Apesar dos constantes investimentos na educação superior na região, 

vale observar que merece cuidado e zelo a demanda de estudantes com deficiência 

que, até bem pouco tempo, eram colocados na zona de exclusão pela ausência de 

políticas públicas nesta seara. 

No que se refere às pessoas com deficiência residentes nesta região, os 

números divulgados no Censo 2010 permitem inferir que há praticamente a mesma 

dimensão da realidade nacional, na qual 23,9% (45,6 milhões de brasileiros) 

declararam ter alguma deficiência. A observação dos gráficos abaixo – dos três 

municípios protagonistas da RMC – permite expandir a leitura de que as demais 

cidades que compõem esta região praticamente se igualam quanto ao número de 

pessoas com deficiência. Vale observar que a região possui percentual inferior ao do 

Ceará (27,7%), o terceiro mais alto do país. 

 

Gráfico 6 – Pessoas com deficiência no Triângulo CRAJUBAR 

 
Fonte: Censo 2010 – IBGE. Elaboração do autor. 
 
 

Tabela 6 – Pessoas com deficiência no Triângulo CRAJUBAR 

Tipo de declaração  
Crato Barbalha Juazeiro do Norte 

Quantidade Porcentagem Quantidade Porcentagem Quantidade Porcentagem 

SEM DEFICIÊNCIA 91.802 75,60% 40.846 73,83% 182.476 73,01% 

PELO MENOS UMA 
DEFICIÊNCIA 

29.614 24,39% 14.463 26,14% 67.453 26,99% 

NÃO DECLAROU 12 0,01% 14 0,03% 10 0,00% 

Fonte: Censo 2010 – IBGE. Elaboração do autor. 
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Nota-se que o município de Crato apresenta índice de pessoas com 

deficiência mais de 3 pontos percentuais abaixo do estado do Ceará e também 

inferior aos seus vizinhos Juazeiro do Norte e Barbalha, conforme pode-se verificar 

no cotejamento dos índices. 

Um dos fatores para essa situação favorável ao Crato reside nas 

melhores condições sociais que mantém, como se percebe na análise do seu IDH. 

De acordo com o Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil de 2003, baseado no 

Censo de 2000, na comparação das três cidades que formam o triângulo Crajubar, o 

Crato situa-se acima das outras duas, sendo 0,716 contra 0,698 e 0,687, 

respectivamente, de Juazeiro do Norte e Barbalha (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2000), mas está abaixo do índice nacional, que é de 

0,730 em 2012, segundo a ONU. A percepção destes índices leva à conclusão de 

que Crato, no que se refere aos indicativos sociais, destaca-se no cenário da RMC 

por estar em melhores condições sociais que seus vizinhos, como demonstra seu 

IDH. 

Na perspectiva de que o ensino superior no Brasil, além do sabido 

crescimento intelectual, significa grande diferencial em termos de elevação 

profissional e propicia melhores remunerações e cargos, é fácil entender as razões 

que levam a grande maioria dos jovens a buscá-lo, a fim de melhorar suas 

condições de vida. Não poderia ser dissemelhante com as pessoas com deficiência, 

representativas de quase 1/3 da população. 

Mesmo entendendo serem ainda incipientes as políticas públicas 

nacionais que tratam da acessibilidade no ensino universitário, já é possível tecer as 

primeiras observações acerca de sua aplicabilidade, observando que esta parcela 

da população ainda está muito distante dos bancos escolares, conforme dados do 

Censo da Educação Superior 2011 que mostram a educação superior brasileira 

contando com somente 23.250 estudantes com deficiência regularmente 

matriculados – 0,34% de todo o contingente de acadêmicos. 

Isto posto, torna-se mister que as instituições de ensino superior 

mantenham condições adequadas para atender esta parcela da população com 

qualidade, dando-lhes oportunidades de acesso e permanência. Para tanto, 

necessitam coadunar-se às políticas públicas vigentes e adequar seus currículos e 

infraestrutura física. Isso, porém, é tarefa para ontem, posto que essa adequação 

tem que ser pensada e implantada antes mesmo da entrada de qualquer estudante 
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com deficiência, e não somente após a sua matrícula, para não resvalar em 

equívocos de procedimentos e rumos. 

Como a RMC encontra-se no patamar de polo universitário do país, a 

premissa dessa adequação é tema pulsante que, ao seu turno, pode favorecer uma 

análise de como estão sendo implantadas as políticas públicas e ações afirmativas 

que visam tirar o cidadão com deficiência da zona de exclusão. 

O critério utilizado para dispor o histórico das instituições a seguir, no 

corpo do trabalho (e mais à frente nas análises), foi a cronologia, da mais antiga na 

região à mais recentemente implantada. 

 

3.2 Universidade Regional do Cariri – URCA  

 

No cenário caririense, a URCA nasce sob o signo do pioneirismo na oferta 

de ensino superior. Mantida pelo Governo do Ceará e criada sob a forma autárquica 

pela Lei 11.191, sancionada em 9 de junho de 1986, recentemente completou 25 

anos de uma trajetória de muitos enfrentamentos políticos para ofertar educação 

gratuita e de qualidade, permanecendo na região como uma das principais 

formadoras de graduados, com ênfase nas licenciaturas, já que responde por mais 

de 95% do quadro docente das escolas do Cariri e forma muitos professores para as 

escolas localizadas nos municípios de todo seu raio geo-educacional (CEARÁ, 

2012a). 

Para compreender melhor sua inserção regional, é necessário observar 

que, em sua missão, ela incorpora valores de transformação, via educação, para 

construção de uma região mais desenvolvida e próspera. Nesse sentido, proclama 

que seu intento central é “Contribuir significativamente para transformação da 

realidade regional [...] como agente ativo do processo de desenvolvimento da região 

do Cariri, em sintonia com as aspirações da sociedade caririense.” (CEARÁ, 2012b, 

p. 4). 

Atualmente atende aproximadamente nove mil estudantes oriundos de 

municípios do Ceará e estados que fazem fronteira, distribuídos nos cursos de 

graduação, pós-graduação e programas especiais. Possui sede em Crato, Juazeiro 

do Norte, Barbalha e Santana do Cariri, mas já ampliou sua área de atuação, 

chegando até a região centro-sul, na cidade de Iguatu. Para democratizar seu 
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gerenciamento, além da reitoria, conta com um Conselho Universitário (CONSUNI) e 

com um Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), ambos deliberativos. 

De acordo com seu portal de divulgação, seus principais objetivos são: 

 
Ministrar o ensino com qualidade, realizar pesquisas e estimular atividades 
criadoras nas ciências, nas letras e nas artes; 
Estender o ensino e a pesquisa à comunidade, mediante cursos e 
atividades de extensão;  
Aplicar-se ao estudo da realidade brasileira e caririense, em busca de 
soluções para os problemas relacionados com o desenvolvimento 
econômico e social da região, tornando-a um ativo centro criador;  
Constituir-se fator de integração da cultura nacional (CEARÁ, 2012b, p.1). 

  

Com 16 cursos de graduação e 20 diferentes especializações lato sensu, 

pertencem ao quadro efetivo de URCA: 360 professores (75 doutores e 179 

mestres) e 285 técnicos-administrativos. Conta com estrutura física composta de 

sete campi e três unidades descentralizadas. 

Mesmo a despeito de sua larga experiência na oferta de ensino superior, 

a URCA ainda encontra muitos obstáculos para consolidar a pesquisa e a extensão, 

bem como para expandir o número de cursos de graduação e de pós-graduação. 

Tais obstáculos têm raiz na falta de maiores investimentos pelo seu mantenedor, 

que apenas conserva o já existente, direcionando seus recursos mais para o ensino 

fundamental, e de uma política irregular de ensino superior no estado. 

 

3.3  Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE – 

Campi Juazeiro do Norte e Crato 

 

A história do atual Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Ceará (IFCE) merece menção especial, pois, tendo passado por diferentes fases, 

possui longa trajetória de serviços prestados à classe trabalhadora cearense. 

A partir da extinção do CEFETCE e das Escolas Agrotécnicas Federais 

de Crato e de Iguatu e, ato contínuo, da unificação dessas instituições, foi criado o 

IFCE em 29 de dezembro de 2008, através da Lei 11.892 que põe no plano do 

concreto o Programa de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica. 

Com longeva história de mais um século de existência, a denominada 

Rede Federal de Educação Profissional inicia-se no ano de 1909, quando foram 

criadas 19 Escolas de Aprendizes e Artífices em solo brasileiro, inclusive uma no 
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Ceará. As instituições vinculadas a esta malha mudaram diversas vezes de 

nomenclatura, passando pelo nome de Escolas Técnicas Federais, CEFETs até 

chegar a atualidade com o nome de Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia, vinculados diretamente ao MEC através da Secretaria de Educação 

Tecnológica (SETEC), conforme pode-se observar no quadro evolutivo abaixo. 

 

Figura 2 – Evolução da Rede Federal 

 

Fonte: Brasil (2013). 
 

 

Ao longo dessas décadas, a expansão da rede ocorreu de forma tímida. 

Somente em 1995, por exemplo, o antigo CEFETCE conseguiu chegar ao interior 

com a criação de duas unidades descentralizadas, uma em Juazeiro do Norte 

(Cariri) e outra em Cedro (Centro-Sul). 

É importante chamar atenção para o fato de que esta rede sempre foi 

voltada, desde sua raiz, para formar os filhos da classe trabalhadora, dando-lhes 

capacitação profissional para realizar trabalhos operacionais, marcadamente 

técnicos. 

Nascida como instrumento de política para as classes sociais menos 

favorecidas, esta Rede Federal assume hoje papel estruturante para que os filhos 

dos trabalhadores tenham efetivo acesso às conquistas científicas e tecnológicas 

(BRASIL, 2011b). 

Antes restrita a alguns estados da federação, a mencionada Rede, ao 

passar pelo atual Programa de Expansão, passou a cobrir todo território nacional e, 

com a meta de atingir os mais distantes rincões, interioriza-se de forma exponencial, 

passando de 140 unidades, em 2002, para 354 hoje em dia, com previsão de 

acréscimo de 208 novas unidades até 2014, perfazendo 562, as quais serão 

distribuídas de forma mais equânime em todo o território. 
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O IFCE possui hoje 29 unidades espalhadas por todas as regiões do 

Ceará, sendo, porém, alguns desses campi vinculados a um campus mais antigo, 

até a sua devida estruturação. O salto foi gigantesco se observarmos que, até o 

início da década de 2000, só existiam 05 unidades que hoje compõem o IFCE. 

A instituição se pauta “pela oferta de uma educação inclusiva e de 

qualidade, como foco no desenvolvimento social e econômico das regiões onde 

estão localizadas” (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO CEARÁ, 2012, p. 1, grifo nosso). 

Nesse sentido, 

 
[...] a ampliação da presença do IFCE no interior [...] leva em consideração 
a própria natureza dos institutos federais, no que diz respeito à 
descentralização da oferta de qualificação profissional, cujos propósitos 
incluem o crescimento socioeconômico de cada região e a prevenção ao 
êxodo de jovens estudantes para a capital. (INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ, 2012, p. 1). 

 

A inclusão se revela na acepção de formação profissional com vistas a 

fixar os jovens nos seus lugares de origem e dar-lhes oportunidades no mercado de 

trabalho. Assim o IFCE tenta respaldar suas atividades em consonância com os 

valores de compromisso ético com responsabilidade social, respeito, transparência, 

excelência e determinação, com vistas a atingir sua missão de “Produzir, disseminar 

e aplicar os conhecimentos científicos e tecnológicos na busca de participar 

integralmente da formação do cidadão, tornando-a mais completa, visando sua total 

inserção social, política, cultural e ética.” (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ, 2012, p. 1). 

Dois campi do IFCE estão presentes na RMC, um localizado em Crato 

(antiga Escola Agrotécnica Federal) e outro em Juazeiro do Norte (antiga Unidade 

Descentralizada do CEFETCE e segunda instituição pública a ofertar ensino superior 

na região), ambos com equipamentos, estrutura e gerenciamento próprios. A 

unidade de Crato foi implantada em 1954, chamada então de Escola Agrotécnica de 

Crato; em 1964, passou a chamar-se de Colégio Agrícola de Crato e, em 1979, 

Escola Agrotécnica Federal de Crato, mudando a nomenclatura para a atual 

somente quando da sua incorporação ao atual IFCE. Já o campus de Juazeiro do 

Norte foi inaugurado em 1995 como Unidade de Ensino Descentralizada (UnED) do 

antigo CEFET, quando da primeira expansão desta instituição para o interior. Ao ser 

incorporado ao IFCE, passou a denominar-se IFCE – campus Juazeiro do Norte. 
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Em Crato há oferta de cursos superiores nas áreas de Zootecnia 

(aproveitando experiência e equipamentos da ex-Agrotécnica) e Sistema de 

Informação. Em Juazeiro do Norte, há oferta de Licenciaturas (Ed. Física e 

Matemática), Tecnológicos (Automação Industrial e Construção de Edifícios) e 

Engenharia Ambiental. Além disso, ambos ofertam cursos técnicos em diversas 

áreas, em geral afins com os cursos superiores para possibilitar o compartilhamento 

de equipamentos e recursos humanos. Curiosamente, muitos discentes do ensino 

técnico do IFCE acabam fazendo seleção, continuando seus estudos superiores no 

próprio Instituto. 

 

3.4 Faculdade de Tecnologia FATEC Cariri 

  

O modus operandi de gerenciamento da Faculdade de Tecnologia 

CENTEC Cariri – FATEC Cariri tem particularidades que requerem, para melhor 

compreensão, saber como se dá a dinâmica do seu funcionamento e manutenção. 

O Instituto Centro de Ensino Tecnológico – Instituto CENTEC, 

organização social criada em 09 de março de 1999, através do Decreto 25.927 de 

29/06/2000, é o mantenedor da FATEC Cariri e, por sua vez, é mantido pelo 

Governo do estado do Ceará via contrato de gestão, cuja finalidade é “Estimular e 

executar ações no âmbito da educação profissional, da pesquisa, da consultoria 

técnica e da extensão.” (INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO, 2011, 

p. 6). 

O Instituto CENTEC iniciou suas atividades em 1997 no município de 

Limoeiro do Norte-CE e voltou-se majoritariamente para oferta de ensino técnico 

(nível médio) e tecnológico (nível superior). No ano seguinte, passou a manter duas 

Unidades Operacionais de Ensino, uma em Sobral e outra em Juazeiro do Norte. Em 

2006, as três unidades foram submetidas ao crivo do MEC que as credenciou e as 

denominou de Faculdades de Tecnologia, autorizando oferta de cursos superiores 

de tecnologia. 

Cumprindo sua missão institucional, o Instituto CENTEC, 

 

[...] através do tripé Ensino, Pesquisa e Extensão, por meio das Unidades 
Operacionais de Ensino, vêm fortalecendo o desenvolvimento do estado do 
Ceará, realizando a qualificação de mão de obra necessária ao mercado de 
trabalho, em vista que as atividades econômicas desenvolvidas nas regiões 
absorvem, em sua maioria, os profissionais capacitados e qualificados 
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contribuindo assim com o desenvolvimento tecnológico e a inclusão social 
(INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO, 2011, p. 8, grifo 
nosso). 

 

Nesse trilhar, a inclusão social recebe o viés da profissionalização e 

consequente inserção no mundo do trabalho. 

Ao longo dos últimos anos, o Instituto CENTEC vem passando por um 

reordenamento que o fez absorver e transformar, gradativamente, alguns Centros 

Vocacionais Tecnológicos (CVTs) do Ceará em Centros Vocacionais Técnicos 

(CVTECs), passando a oferecer, além de cursos de curta duração, ensino técnico 

profissionalizante e assistência técnica; nesse reordenamento ele ainda repassou as 

unidades de Limoeiro do Norte e Sobral para domínio do IFCE, que passa por 

processo de expansão. 

Atualmente com sede em Fortaleza-CE, mantém a Faculdade de 

Tecnologia FATEC Cariri estrategicamente localizada em Juazeiro do Norte com a 

finalidade de trabalhar pelo desenvolvimento da próspera região do Cariri, 

importante polo desenvolvimentista do estado. Nesse sentido, sua inserção regional 

se dá pela qualificação de mão-de-obra, na formação de trabalhadores para diversas 

áreas ligadas à indústria, agroindústria e saneamento básico. Os cursos superiores 

tecnológicos que oferece são voltados prioritariamente para as áreas de indústria e 

meio-ambiente e têm como princípio fomentar pesquisas que abordem questões 

regionais.  A FATEC Cariri possui apenas o campus localizado em Juazeiro do 

Norte, contando com 04 cursos tecnológicos de nível superior, além de alguns de 

nível técnico. 

“Outro ponto forte da Faculdade de Tecnologia FATEC Cariri está 

relacionado com a prestação de serviços, através dos seus diversos laboratórios, 

realizando análises microbiológicas de água e alimentos, físico-químicas de água e 

alimentos, entre outras.” (INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO, 2011, 

p. 15). 

Ressalta-se que o Instituto CENTEC, com o propósito de capacitar 

trabalhadores da RMC e cidades vizinhas, além da FATEC Cariri, instalou também 

cinco CVTs (Missão Velha, Brejo Santo, Mauriti, Ipaumirim e Campos Sales) e dois 

CVTECs (Barbalha e Crato). 

Embora confluentes, o mantenedor (Instituto CENTEC) e a mantida 

(FATEC Cariri) registram em seus documentos oficiais que, dadas as singularidades 
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de cada um, possuem missões distintas, sendo desta “Promover a formação inicial e 

continuada, a educação profissional técnica de nível médio, superior de tecnologia e 

a pós-graduação [...] para o desenvolvimento regional e sustentável do estado [...]” e 

daquele “Promover a educação e a tecnologia por meio do ensino, da pesquisa, da 

inovação e da extensão, em áreas estratégicas para o desenvolvimento sustentável 

do estado do Ceará.” (INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO, 2011, p. 

15). 

A fim de assegurar o cumprimento destas missões e colaborar com o 

desenvolvimento da RMC, o Instituto CENTEC considera que, ao preparar 

profissionais com visão sistêmica e especializada para atender, de forma 

competitiva, as exigências de uma economia globalizada, é a contribuição maior que 

“[...] pode oferecer para o desenvolvimento da região com reflexos positivos no 

crescimento do estado.” (INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO, 2011, 

p. 15). 

Como permitem entrever os documentos institucionais, toda concepção 

deste Instituto baseia-se na oferta de ensino voltada para a profissionalização, razão 

que o leva a ofertar, eminentemente, cursos superiores de cunho tecnológico, haja 

vista suas especificidades e a inerente adequação curricular que os tornam mais 

céleres e focados no mercado de trabalho. 

 

3.5 Universidade Federal do Ceará – UFC  

  

A UFC teve sua trajetória inicial marcada pela luta do professor Martins 

Filho e alguns intelectuais cearenses para sua consolidação, a qual obteve êxito em 

16 de dezembro de 1954, quando foi sancionada a Lei 2.373, criando a Universidade 

do Ceará, instalada em junho do ano seguinte. Originalmente ela se constituiu a 

partir da junção da Escola de Agronomia e das Faculdades de Direito, de Medicina e 

de Farmácia e Odontologia. 

No que toca o seu crescimento, “Desde sua instalação (1955), a 

Universidade Federal do Ceará vem experimentando um padrão de expansão que 

se aproxima bastante do processo observado na maioria das universidades federais 

brasileiras.” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2013, p. 22), contudo sempre 

esbarrando nos limites dos recursos federais e das oscilantes políticas públicas para 
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o ensino superior ao longo das últimas quase seis décadas, bem como engessada 

nos limites da metrópole. 

É notório, na história da UFC, que ela ficou aquém na expansão para o 

interior. 

 
[...] nos anos sessenta, por ocasião da reforma universitária, Lei N° 
5.540/68, situação que esteve associada a um importante surto 
expansionista de algumas universidades públicas, financiado com recursos 
federais, como no caso das universidades federais do Rio Grande do Norte 
e Paraíba, através da ampliação de suas atividades pela adoção da 
estrutura multi-campi, a UFC apresentou um comportamento bastante 
modesto no seu processo de expansão, sendo até retardatária na adesão à 
reforma universitária entre as universidades federais (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO CEARÁ, 2013, p. 23). 

   

Caracterizado por um crescimento vegetativo, a UFC, entre as décadas 

de 1980 e 2000, foi vítima da falta de investimentos públicos do Estado brasileiro no 

ensino de nível superior no país, adotado aos moldes do neoliberalismo, o que 

representou forte estagnação no processo de expansão das universidades públicas. 

Por ter seus espaços construídos há muitos anos, as questões de 

acessibilidade, sobremaneira arquitetônicas, representam ainda hoje um grande 

desafio para a UFC estabelecer-se como uma entidade reconhecidamente inclusiva. 

Somente no início da década de 2000, orquestrada pelo Programa de 

Expansão do Sistema Federal de Educação Superior, a UFC expande seus raios e, 

a partir de 2006, chega ao Cariri, atendendo a um antigo anseio da sociedade desta 

localidade e, assim, dando vazão a uma larga demanda por novos cursos, com 

ênfase para as engenharias e para área de saúde. Este fato torna-se marcante, 

tendo em vista que a UFC presta grandiosos serviços aos cearenses há mais de 

cinquenta anos, porém sempre circunscrita à capital. 

“Formar profissionais [...], gerar e difundir conhecimentos, preservar e 

divulgar valores éticos, científicos, artísticos e culturais, constituindo-se em 

instituição estratégica para o desenvolvimento do Ceará, do Nordeste e do Brasil” 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2012) é a missão de UFC, a qual alcança 

maior concretude na incorporação do referido Programa de Expansão, devidamente 

aprovado pelo CONSUNI em 22 de novembro de 2005. 

A interiorização da UFC representa, pois, a explicitação do compromisso 

de assumir o desenvolvimento do Ceará como todo, já previsto em sua missão, mas, 

até então, restrito à Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Nesse sentido, a 
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Universidade Federal do Ceará (2012) impõe a perspectiva de vir a contribuir com o 

“desenvolvimento econômico-social sustentável e includente, benefício a ser 

repartido entre toda a população, como também, venha a se constituir, futuramente, 

na célula geradora de novas universidades federais no Ceará” (grifo nosso). 

Duas informações dessa expectativa da UFC são dignas de ênfase, a 

saber: a visão inclusiva que transborda da própria concepção da expansão e a 

possibilidade de emancipação dos novos campi. 

A inclusão social, farol da interiorização universitária, amplia as 

oportunidades de milhares de jovens que almejam cursar o ensino superior; já 

existe, previamente, a noção de que o agigantamento da universidade trará 

inúmeros desafios e que, para superá-los, deve haver a flexibilidade de dar 

autonomia a estes campi avançados, possibilitando-lhes nova institucionalidade. 

Cabe destacar que a frustração da população caririense pela ausência da 

UFC na região era de tal monta, que foram lapidados vários projetos de lei advindos 

de políticos locais apontando para a criação da Universidade Federal do Cariri 

(UFCA). Nesse caminhar, mesmo com a implantação do campus da UFC no Cariri, a 

semente da autonomia já havia sido lançada e, nessa perspectiva, o Projeto de Lei 

2208/11, que trata deste tema, tramitou e foi aprovado em várias Comissões da 

Câmara dos Deputados no ano de 2011, estando em vias de aprovação plena para 

execução a partir do ano de 2013. Este projeto prevê o desmembramento dos campi 

da UFC existentes em Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha para integrá-los à UFCA, 

além da criação de novos campi em Icó e Brejo Santo. 

A UFC no Cariri trouxe uma gama de cursos de graduação (11 cursos 

atualmente), de várias áreas, que se distribuem nas três cidades maiores, embora 

sua sede (e maior número de cursos) localize-se em Juazeiro do Norte. 

Administrativamente, este campus universitário está diretamente 

subordinado à Reitoria e conta com um diretor-geral; com autonomia restrita, porém, 

carece de vários setores que se encontram estabelecidos apenas na sede, em 

Fortaleza, caso da Secretaria de Acessibilidade, cujo funcionamento se dá no 

campus Benfica. 

Ainda em fase inicial, haja vista que a estrutura básica do campus da UFC 

Cariri ocorreu somente em 20 de agosto de 2008, esta instituição está dando os 

primeiros passos para consolidação da interiorização do ensino superior no Ceará, 

equilibrando, portanto, as oportunidades entre suas regiões. 
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4 PERCURSOS DA PESQUISA EMPÍRICA 

 

Na perspectiva de não limitar o foco deste estudo meramente às questões 

operacionais que cada instituição pesquisada enseja frente aos desafios da inclusão 

da pessoa com deficiência em seu corpo discente, optou-se por empreender um 

procedimento que abordasse esta temática de maneira mais abrangente, buscando, 

sobremaneira, explicitar como vem se comportando as instituições objeto de nossa 

análise no que tange à incorporação de políticas públicas inclusivas voltadas para a 

inclusão. 

Desta feita, e em função da natureza da pesquisa, caracterizada como um 

estudo de caso de traço descritivo, a coleta de dados primários (compactação de 

índices censitários e posicionamentos dos alunos com deficiência) e de dados 

secundários (informações extraídas das fontes documentais) foi delimitada na rota 

dos seguintes passos: 

a) Analisar o atual Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) das 

quatro instituições; 

b) Verificar documentos outros que norteiam programas e/ou projetos de 

caráter inclusivo (ligados ao Ensino ou à Extensão) levados a efeito 

nas instituições; 

c) Captar, dos responsáveis pela inclusão em cada instituição, 

informações sobre as condições oferecidas ao público dos alunos com 

deficiência; 

d) Avaliar a percepção dos estudantes com deficiência, devidamente 

matriculados nestas instituições, sobre as condições que lhes são 

ofertadas para garantir o acesso e a permanência no ensino superior. 

e) Utilizar a legislação vigente que trata da inclusão, com ênfase na 

legislação voltada para o campo da educação, verificando sua interface 

com a prática. 

De forma operacional, o processo metodológico foi dividido em dois 

blocos: Em primeiro lugar, a análise documental (voltada para o estudo dos registros 

que a instituições mantém sobre a inclusão da pessoa com deficiência); em 

segundo, coleta de dados via entrevistas e sociopoética (centrada nas percepções 

dos sujeitos envolvidos). Foram lançados, portanto, mão de instrumentos abaixo 

descritos, eminentemente coadunados com a perspectiva de verificar como vêm se 
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comportando as instituições públicas que ofertam ensino superior no Cariri no que 

tange à incorporação de políticas públicas que assegurem o acesso e a 

permanência da pessoa com deficiência no meio acadêmico. 

ANÁLISE DOCUMENTAL – Com o intuito de registrar todas as ações - 

em execução ou, pelo menos, planejadas - cuja pretensão é incluir a pessoa com 

deficiência no meio acadêmico. 

ENTREVISTA – Semiestruturada e dirigida a um representante de cada 

instituição. A escolha deste instrumento se deu por ser um número reduzido de 

participantes e também por dar condição de melhor entender a dinâmica das 

instituições a partir do olhar daqueles que a representam e que tratam diretamente 

da inclusão em cada uma delas, mesmo que não ocupem cargo direto na gestão. 

SOCIOPOÉTICA – Aplicação de técnica dirigida aos alunos com 

deficiência atualmente matriculados nas instituições componentes do locus da 

pesquisa. 

A participação dos alunos com deficiência neste momento da pesquisa foi 

suscitada pela necessidade de se dar voz àqueles que compõem o público-alvo das 

políticas públicas de inclusão, com vistas a entender o alcance pretendido pelas 

políticas públicas em sua interface com a prática. 

As entrevistas partem de um breve roteiro de perguntas, mas com 

possibilidades de encaminhamentos outros, a depender do rumo que cada momento 

e cada entrevistado suscitar. Os questionamentos estruturantes são: 1. A instituição 

está alinhada a alguma política pública de inclusão social? Se sim, como se efetiva? 

2. Como funciona a implementação de ações inclusivas na instituição? Há algum 

departamento/setor responsável pela inclusão das pessoas com deficiência? 3. A 

instituição possui recursos e/ou equipamentos específicos para incluir pessoas com 

deficiência nos cursos superiores? 4. Há alinhamento de ações inclusivas com as 

demais instituições públicas que ofertam ensino superior na RMC? 5. Quais os 

principais desafios para implantação de uma cultura de inclusão na instituição? 

A escolha da entrevista para a pesquisa deveu-se à consideração de que 

ela é, por excelência, o instrumento da investigação social, cuja vantagem é oferecer 

“[...] maior oportunidade para a obtenção de dados que não se encontram em fontes 

documentais e que sejam relevantes e significativos.” (MARCONI; LAKATOS, 2002, 

p. 95). 
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Ao todo, o trabalho conta com cinco entrevistas com representantes 

institucionais (no caso do IFCE são duas entrevistas, em função dos dois campi que 

funcionam na RMC). 

Em cada instituição, há uma configuração distinta acerca da aplicação 

das políticas públicas que visam incluir a pessoa com deficiência no ensino regular, 

inclusive alocados em setores ou departamentos bem específicos; isto resultou em 

entrevistas com atores distintos, sem correlação entre instituições, razão que deixa 

inferir as diferenças de posicionamento existentes em cada instituição pesquisada. 

A opção pelo estudo de caso deveu-se principalmente por encontrar-me 

inserido – residindo e trabalhando – na RMC e ainda, para além da minha atuação 

docente, ter assumido a coordenação do Núcleo de Atendimento a Pessoas com 

Necessidades Especiais (NAPNE) do Campus Juazeiro do Norte do IFCE, o que me 

levou a fruir muitas leituras acerca da temática, bem como realizar pesquisas na 

área para apresentações em eventos científicos nacionais. 

Outrossim, tomando o estudo de caso na perspectiva da Conferência de 

Cambridge, realizada em 1975 e tida como marco histórico da produção deste tipo 

de empreendimento investigativo, elegeu-se  este caminho com vistas a dar vazão a 

uma pesquisa de forma sistemática, todavia pautada numa instância específica. 

Nesse sentido, houve apoio direto no que assinala André (1984, p. 54), para quem 

“o conhecimento derivado do estudo de caso é mais concreto, mais contextual e 

mais sujeito à interpretação do leitor do que o conhecimento gerado em outros tipos 

de pesquisa”. 

Ainda para esta autora, “A compreensão da realidade social envolve [...] 

outros tipos de conhecimento – como as instituições, sensações, impressões – o 

estudo de caso [...] permite a manifestação dessas várias formas de conhecimento” 

(ANDRÉ, 1984, p. 54), dando abertura para as alternativas de interpretações, 

sobremaneira quando a pauta é a educação. 

O tratamento das informações colhidas, reiteradamente justaposto aos 

objetivos específicos deste trabalho, esmera-se em ir além da análise dos 

documentos oficiais investigados, tomando por base o discurso produzido a partir 

das perguntas estruturantes das entrevistas e o trabalho desenvolvido, via grupo 

focal, com alunos com deficiência localizados nos estabelecimentos. 

Em cada instituição visitada a pesquisa teve um trilhar peculiar, 

devidamente ajustado a cada estrutura organizacional, mas sempre encontrando 
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portas bastante abertas e a aceitação desta pesquisa como oportunidade de 

reflexão sobre o estado da inclusão e seus desdobramentos, fato que muito ajudou 

na fluidez da construção do trabalho. 

Devido à carência de setores específicos responsáveis pela 

acessibilidade em algumas instituições, foi laborioso encontrar a pessoa mais 

indicada para dar as respostas que a pesquisa enseja; superado este baço 

obstáculo, a colaboração de todos os gestores foi a senha para o aprofundamento 

da pesquisa, posto que todos se mostraram, sem exceção, cônscios do valor da 

inclusão – e da urgência na assimilação deste valor na instituição que ora 

representam – e afirmaram, desde o primeiro contato, perceber na pesquisa a 

possibilidade de um diagnóstico propulsor de um futuro alinhamento com as 

concepções de inclusão, as quais apontam para universalização do espaço 

acadêmico e, por tabela, para tirá-lo da zona de elite em que, a despeito de tantos 

avanços, de certa forma ainda se encontra. 

No primeiro momento, os representantes das instituições estudadas 

receberam esclarecimentos sobre o objetivo central do estudo e da metodologia que 

se pretendia utilizar. Assim, prontamente entregaram os documentos institucionais 

que registram alguma informação sobre a inclusão da pessoa com deficiência no 

ensino regular que oferta ou apontaram a trilha para encontrá-los na internet, 

sobretudo os PDIs, hoje considerados os norteadores das ações em qualquer ramo 

do serviço público e, portanto, documentos obrigatórios em todas as entidades 

públicas para assegurar o alcance de objetivos e metas. 

Posteriormente, estes mesmos representantes institucionais foram 

entrevistados para explicitar, através do seu olhar, a forma como suas instituições 

estão lidando com questões de acessibilidade, centradas principalmente no acesso, 

autonomia e permanência da pessoa com deficiência. As entrevistas, de forma geral, 

duraram, aproximadamente, 40 minutos e foram marcadas pela informalidade do 

discurso, mesmo tendo o elemento inibidor da gravação. Transcorreram, portanto, 

em tom de conversa aberta, com as perguntas estruturantes servindo de base, mas 

sem a elas limitar-se, oportunizando novos questionamentos e espaços para tocar 

em temas específicos relacionados à forma operacional de cada uma delas lidar 

com a inclusão. A publicação das opiniões expressas por estes sujeitos e sua 

identificação no corpo do trabalho foi devidamente permitida através de assinatura 

em termo de livre consentimento, conforme modelo anexo – Apêndice C. 
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Este momento foi muito importante para processo investigatório, pois se 

revelou o verdadeiro “entrar” do pesquisador na instituição, tendo em vista a nítida 

sensação de acolhimento de todos os entrevistados, preocupados e inquietos com a 

pouca amplitude do tema nas suas Instituições de Ensino Superior (IES) e também 

já vislumbrando a possibilidade de redirecionar posições após o exercício da 

reflexão, natural à situação de entrevista e ao resultado final da pesquisa. 

A construção do trabalho em grupo com os estudantes com deficiência foi 

um desafio, posto que durante todo o trajeto de preparação, havia-se pensado em 

entrevistas individuais, nos moldes do que ocorrera com os representantes oficiais. 

Porém, optou-se pela abordagem sociopoética porque capaz de dar aos sujeitos 

condições de empatia entre si, bem como mais espaço para desnudar-se sem 

constrangimentos, visto que as suas percepções sairiam para o resultado da 

pesquisa de forma compactada, isto é, sem uma pessoalidade possivelmente 

inibidora de um tom mais crítico. Cabe mencionar que os alunos também assinaram 

termo de consentimento permitindo publicar suas verbalizações neste trabalho, o 

qual garante o sigilo na identificação deles, conforme modelo anexo – Apêndice D. 

Interessante neste momento para os três alunos envolvidos foi o fato de 

que, estudando na mesma universidade e sob idêntica condição de receber 

atendimento especializado, eles mantém pouco contato, pois fazem cursos 

diferentes, até mesmo em campus distintos e, mesmo assim, abriram-se à proposta 

para dar sua contribuição à causa da inclusão na sua instituição, praticamente na 

condição de pioneiros, tendo em vista que outros alunos com deficiência que 

possam ter passado pelos bancos da URCA não foram atendidos na condição de 

alunos com deficiência, pois o atendimento especializado é uma ação recente que, 

diga-se de passagem, implantou-se por força da lei. Para esta vivência foi previsto 

usar o tempo de aproximadamente 45 minutos, mas a virtuosidade do momento 

acabou levando a duração a quase duas horas de conversa. 

Usando a sociopoética, método de investigação que se ampara na 

construção coletiva de um conhecimento e, na perspectiva dialógica, faz florescer 

conhecimentos vários, não-hierarquizados e isonômicos, por isso valorados em sua 

expressão, o contato do pesquisador com os alunos tornou-se um profícuo palco de 

descobertas e, não menos interessantes, de críticas acerca do processo inclusivo na 

URCA, única instituição situada no locus da pesquisa que tem alunos com 

deficiência no quadro de discentes. 
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Este método, proposto pelo filósofo francês Jacques Gauthier, revela-se 

apropriado aos estudos desta pesquisa por não dissociar o objeto de estudo do 

contexto real do grupo-pesquisador. Na perspectiva deste teórico, a prática e o 

conhecimento são inter e multirreferenciados e os grupos sociais têm produção 

própria de processos educacionais específicos. Para Bentes Pinto et al. (2009, p. 2) 

“a sociopoética possibilita outros olhares sobre a vivência da pesquisa científica 

como forma dialógica de investigação a fim de que o objeto de estudo não seja 

dissociado da realidade do grupo-pesquisador” 

Vale fortificar a ideia de que, através deste caminho, os sujeitos partícipes 

da pesquisa assumem co-responsabilidade e percebem a significância do sentido 

humano, espiritual e conteudístico de suas participações, o que se afunila aos 

preceitos de seu criador, para quem não pode haver dissociação da pesquisa da 

vida do cidadão, raciocínio plenamente aplicável ao contexto dos alunos da presente 

pesquisa, haja vista sua imersão direta e cotidiana nos enfretamentos necessários 

para terem resguardada sua condição de alunos com deficiência, reconhecida pela 

universidade da qual fazem parte não como algo restritivo ou limitante, mas apenas 

no sentido de ter as condições mais favoráveis a vivenciar esta importante etapa do 

seu adiantamento intelectual. 

No caso deste trabalho, a mencionada técnica foi adaptada em função 

dos objetivos da pesquisa já estarem firmados e não haver possibilidade de serem 

reordenados, mesmo que a participação dos alunos assim ensejasse e também em 

razão da limitação oriunda da deficiência visual dos participantes, fator que 

redirecionou as diretrizes do método; assim, no lugar de trabalhar com 

manifestações artísticas, optou-se por utilizar uma técnica inicial de relaxamento, 

com aromas – essência relaxante de canela – e sons – música instrumental suave – 

que os conduzissem a um estado de tranquilidade e abertura para reflexão. Foi 

utilizada gravação em áudio durante todo processo, para melhor registro dos 

resultados, já que, na aplicação convencional da técnica, os participantes produzem 

algum material em forma de cartaz, pôster ou artes plásticas para posterior análise 

do pesquisador. 

Após a explanação acerca dos limites do trabalho e das formas como 

seriam captadas as participações, foram elencados os 16 lugares geomíticos que 

embasam a técnica e, na sequência, oportunizado um momento para expressão de 

cada um, a qual aconteceu ora de forma dialógica, ora individual. Foi ressaltado 
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ainda que a liberdade de expressão deveria ser o fio condutor da vivência, a qual 

ficaria mais enriquecida se não houvesse detenção apenas num aspecto (negativo 

ou positivo) da questão, para o olhar não ficar talhado pelo maniqueísmo. 

Após a introdução da técnica, os alunos passaram a colaborar através de 

discursos espontâneos, fazendo paralelo entre os espaços geomíticos apresentados 

e suas percepções acerca das vivências experimentadas desde o período de 

preparação para entrar na universidade até o presente momento. 

Em certos momentos, houve catarse dos sentimentos e percepções dos 

alunos, sobremaneira quando relacionavam alguns lugares geomíticos com os 

percalços do caminho educacional que trilham, em concórdia com a interpretação 

que faziam. Noutros, houve exposição das particularidades de cada um. Não 

ocorreu intervenção do pesquisador para não influenciar e cair no risco de enviesar 

o trabalho. 

Ao fim, abriu-se um espaço para que cada um deles pudessem pontuar 

alguns registros que julgassem mais relevantes para o contexto da pesquisa e, 

ainda, expressar livremente suas impressões sobre sua trajetória acadêmica e até 

sobre a técnica ora aplicada. 

De forma refletida e proposital, o diálogo com os teóricos que tratam da 

inclusão (e, por extensão, de sua face avessa: a exclusão) e de outras questões em 

erupção na dinâmica das entrevistas e na técnica da sociopoética foi alocado com 

maior propriedade no capítulo 5, quando do tratamento analítico das informações 

coletadas. 

Destaca-se que assumir tal postura foi uma ousadia devidamente gestada 

pelo pesquisador e sua orientadora na tentativa de escapar do frugal, possibilitando 

maior dinamismo e oxigenação ao trabalho, que, desagrilhoado de certos moldes 

academicistas – dormentes de um caminho mais fácil –, não enrijece perspectivas e 

tampouco é mero reprodutor de modelos já consagrados. 
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5 ACESSIBILIDADE NAS IES – RESULTADOS 

 

Antes de abordar os resultados, é primordial fazer emergir o 

embasamento de cunho mais teórico que depurou a análise dos fenômenos (ou sua 

ausência) encontrados em cada IES estudada. 

Para compreender teoricamente a noção de política pública, faz-se 

necessário entender que, no universo acadêmico, sua localização situa-se 

originalmente no campo das Ciências Humanas, em particular da Ciência Política, 

embora sua abrangência teórica aporte nas mais diversas áreas do conhecimento. 

Porquanto o conceito de política pública é estrutural para consolidar este trabalho, 

foi adotada a perspectiva de Teixeira (2002, p. 3) para quem: 

 
Políticas públicas são diretrizes, princípios norteadores de ação do poder 
público; regras e procedimentos para as relações entre Poder Público e 
sociedade, mediações entre atores da sociedade e do Estado. São, nesse 
caso, políticas explicitadas, sistematizadas ou formuladas em documentos 
(leis, programas, linhas de financiamentos) que orientam ações que 
normalmente envolvem aplicações de recursos públicos.    

 

Ainda em sua análise, este autor considera que é preciso considerar as 

omissões, as “não-ações” como formas de manifestações políticas; outrossim, 

observa que as políticas públicas (desde sua elaboração até seu alcance final) 

traduzem formas de exercício de poder político. Entende-se que, sob este prisma, 

quanto mais a sociedade civil contribuir para a orientação de determinada política, 

maior demonstração de seu exercício político. 

É fundamental depreender este conceito sob a guarida dos direitos 

humanos, posto que as políticas públicas impactam na construção da cidadania e, 

por extensão, são promotoras de transformações sociais. Hoje, todavia, algumas 

políticas públicas baseiam-se em ações compensatórias e por vezes enfrentam, de 

forma superficial, as demandas mais pulsantes das amplas camadas excluídas, sem 

acesso a bens e serviços essenciais. 

De conceituação bastante abstrata à primeira vista, ao termo “políticas 

públicas” subjaz, porém, um aspecto essencialmente prático, com resultado direto 

na vida de muitos cidadãos vitimados pelo distanciamento da norma. Ao subverter a 

ordem dessa exclusão, as políticas públicas oferecem condições de se pensar a 

diversidade sem que isso represente oposição à igualdade de direitos, pois a 
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oposição a esta pretensa igualdade nasce realmente da desigualdade socialmente 

construída, que valoriza uns mais que outros. 

O tema educacional – e sua vertente inclusiva – abordado por este 

trabalho ampara-se no conceito de educação no sentido escolar, institucionalizada e 

orientada por leis e diretrizes específicas, não obstante atentar para uma gama de 

entendimentos diversos desta ação, os quais perpassam por espaços e teorias 

outras. Cabe esclarecer, contudo, que o sentido de educação institucionalizada, aqui 

adotado, está alinhado ao de um fenômeno social com nítida possibilidade de 

contribuir com a reconfiguração da realidade social em que seus agentes 

encontram-se inseridos. 

Assim, a despeito das diversas conceituações e interpretações sobre 

educação geradas por um sem-número de correntes e teorias, optou-se por utilizar 

um embasamento teórico sobre o tema que converge para seu entendimento como 

prática social feita com qualidade e, por isso, capaz de elevar a condição intelectual 

e social de toda a comunidade que a usufrui. Qualidade aqui está entendida na visão 

de Demo (2001, p. 14), que distingue dois tipos: a formal e a política. A primeira é a 

“[...] habilidade de manejar meios, instrumentos, formas, técnicas, procedimentos 

diante dos desafios do desenvolvimento”, ao passo que a segunda é a “[...] a 

competência do sujeito em termos de se fazer e de fazer história, diante dos fins 

históricos da sociedade humana.” 

Nesse entendimento, a qualidade formal (manejo e produção intelectual 

como expedientes úteis à inovação) representa o meio, a política (a participação de 

cada indivíduo, relacionando-se a fins, valores e conteúdos) é a finalidade. Ressalte-

se que, não sendo excludentes, são sempre complementares. Para este autor, 

portanto, a educação significa o termo-resumo da qualidade nas áreas social e 

humana, tendo em vista que não se alcança qualidade sem a prática educacional. 

Embora considerando o caráter institucional da educação ora abordada, 

portanto burilada em moldes ajustados a interesses de classe, entende-se, 

consoante à concepção de Saviani, que aqueles que têm acesso à educação 

passam a dispor dos meios e instrumentos necessários para reinterpretar obstáculos 

e desafios a partir de um posicionamento teleológico que representa um pensar-agir 

tão melhor estruturado que os capacitam a superar o modelo consolidado, segundo 

o qual “As elites que controlam, seja o aparelho governamental, seja o aparelho 

escolar, em especial as universidades, releguem a educação a uma questão que diz 
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respeito meramente ao senso comum (eufemisticamente chamado de bom-senso).” 

(SAVIANI, 2009, p. 7). 

Para consolidar, a pesquisa apoia-se na perspectiva de que 

 
O trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada 
indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente 
pelo conjunto dos homens. Assim, o objeto da educação diz respeito, de um 
lado, à identificação dos elementos culturais que precisam ser assimilados 
pelos indivíduos da espécie humana para que eles se tornem humanos e, 
de outro lado e concomitante, à descoberta das formas mais adequadas de 
atingir esse objetivo (SAVIANI; DUARTE, 2012, p. 49). 

 

Intensa relevância para este trabalho, também traço notório na proposição 

para educação superior pública instada no âmbito da RMC, é a noção de 

sustentabilidade regional; oriunda primeiramente do movimento ambientalista 

consolidado nas últimas décadas, esta noção passou por ampliações na medida em 

que, para além da defesa ambiental, propriamente dita, veio ressaltar a importância 

do ser humano (e suas relações), das sociedades por ele formadas e da percepção 

de bem-estar ligadas não só ao presente, mas também ao futuro. 

Assim, sob a ótica de Sen (2000), o dito desenvolvimento social só pode 

gerar-se a partir dos sujeitos como agentes deste mesmo desenvolvimento, 

imprimindo-lhe um processo dinâmico em que desfrutam de cinco tipos distintos de 

liberdades (facilidades econômicas, liberdades políticas, oportunidades sociais, 

garantias de transparência e segurança protetora), as quais, substantivas e 

interligadas, têm caráter instrumental e devem ser continuamente expandidas e 

retroalimentadas para alcançar um desenvolvimento mais pleno. 

Este autor, ao focar sua análise sobre estas liberdades, afirma que elas 

“não são apenas os fins primordiais do desenvolvimento, mas também os meios 

principais [...] precisamos entender a notável relação empírica que vincula, umas às 

outras, liberdades diferentes.” (SEN, 2000, p. 25). Dessa maneira, oportunidades 

sociais, concretizadas na forma de serviços de educação e saúde, facilitam a 

participação na economia e, por tabela, em todo o desenvolvimento sustentável que 

se almeja. 

Nessa linha, o setor educacional delineia-se como fiel da balança, pois os 

sujeitos que a ela têm acesso encontram oportunidade de exercitar suas liberdades 

de forma cônscia, encontrando terreno para reelaborar o modelo de sociedade da 

qual fazem parte, podendo torná-la menos opressiva e com condições e 
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oportunidades menos restritivas aos filhos da classe trabalhadora e às minorias 

sociais. 

Tratando da inclusão de um público ainda em processo inclusivo, vale 

ratificar, na perspectiva da sociologia da ação pedagógica de que trata Perrenoud 

(2001, p. 65) ao abordar a pedagogia das diferenças, que “a fonte da desigualdade 

não se encontra apenas nas diferenças entre crianças, mas também no status 

conferido pela escola a essas diferenças e no tratamento que ela lhes reserva”.  

Para efeito desta pesquisa, tomou-se a liberdade de ampliar o foco escolar dado 

pelo autor para toda educação de natureza institucionalizada, incluindo a 

universitária. 

Ao versar sobre a sociologia da educação, Perrenoud (2001, p. 65) 

defende que ela deve “Sem renunciar a explicar a gênese das diferenças pré-

escolares [...], colocar em evidência a interação entre essas diferenças no âmbito 

das estruturas, do currículo, do funcionamento organizado e da ação pedagógica.” 

Nesta colocação revelam-se praticamente todos os âmbitos que esta pesquisa 

intenciona analisar nas instituições alvo. 

Para tratar da autonomia da pessoa com deficiência na construção do seu 

conhecimento e de sua vivência acadêmica, o amparo na Pedagogia da Autonomia 

foi muito apropriado a este trabalho, haja vista considerar que não se pode 

desvincular docência e discência, pois “[...] as duas se explicam e seus sujeitos, 

apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto, um 

do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender.” 

(FREIRE, 2011, p. 17). 

Nessa perspectiva, as ações afirmativas – fomento a uma educação 

inclusiva com a bússola apontada para estímulo à independência do discente – 

devem ser entendidas como a forma de possibilitar igualdade material sem subtrair o 

ângulo da diferenciação. Essa ideia encontra maior sedimentação em Mantoan 

(2003), para quem as iniciativas em favor da inclusão escolar devem pautar-se no 

convívio com as diferenças e na aprendizagem como experiência 

relacional/participativa que contempla a subjetividade do aluno, ainda que construída 

em ambiente coletivo. 

Para a referida autora, “Se a diferença é tomada como parâmetro, não 

fixamos mais a igualdade como norma e fazemos cair toda uma hierarquia das 
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igualdades e diferenças que sustentam a normalização.” (MANTOAN, 2003, p. 30, 

grifo da autora). 

Para finalizar, de fácil compreensão para a lógica deste trabalho é a 

proposição de Figueira (2011) acerca das condições elementares para se enfrentar 

os desafios para constituir um ambiente inclusivo. Segundo sua linha de raciocínio, o 

professor torna-se “personagem direto da Inclusão Escolar, mas por trás dele deverá 

estar todo um arsenal de apoio material humano”. Este aparato, em termos práticos, 

configura-se na formação de um bom trabalho em equipe que promova práticas 

cooperativas dos profissionais envolvidos e sustente-se, além da adequação física, 

em “[...] disponibilidade de equipamentos tecnológicos facilitadores de 

aprendizagem, um núcleo de apoio pedagógico especializado, desenvolvimento de 

cursos de formação em Linguagem de Sinais, ferramentas audiovisuais [...]” 

(FIGUEIRA, 2011, p. 90). 

“Não basta garantir escola para todos, porque isso não seria suficiente 

para que a educação – [...] processo de desenvolvimento da capacidade física, 

intelectual e moral visando à [...] melhor integração individual e social – seja 

assegurada”, reitera Prieto (2001, p. 2). 

Dessa forma, o arrazoado teórico aqui alinhado teve papel basilar para 

compreender o estudo à luz de uma inclusão que rompa as fronteiras daquela 

meramente proposta pelos códigos legais. Além disso, propiciou maiores condições 

de analisar a real situação das instituições investigadas com campo de visão mais 

amplo e, ao mesmo tempo, mais canalizado e coadunado com os objetivos do 

trabalho. 

Outrossim, é pertinente frisar que o número de alunos com deficiência 

estudando regularmente nas instituições pesquisadas pode ser bem maior do que o 

evidenciado pelas representações institucionais. Certamente é. Porém, em termos 

de direcionamento de políticas de acesso e inclusão, aqueles que não estão 

devidamente registrados em sua condição acabam por ficar à margem de quaisquer 

ações que as instituições venham a tomar no sentido de propiciar aperfeiçoamento 

no atendimento deste público. Em outras palavras, se aqueles que demarcaram 

suas necessidades específicas para concorrer a uma vaga no nível superior 

enfrentam dificuldades para serem atendidos em seus direitos por alguma política 

pública adotada pelas instituições, os que omitem sua condição, de certa forma, 

exilam-se e acabam passando ao largo de qualquer tipo de ação instituída. 
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Como o foco desta pesquisa é a existência ou não de políticas públicas 

de acesso e permanência institucionalizadas, coube fazer um recorte somente nos 

sujeitos identificados pelas instituições, mesmo havendo a plena consciência de que 

muitos preferem não identificar-se perante a instituição, possivelmente, para não se 

sentirem estigmatizados. 

Ao contrário do que ocorre no censo demográfico, no qual as pessoas (e 

suas condições) passam a ser representadas apenas por números e respectivos 

percentuais, ao assumir uma deficiência para conseguir estudar ou trabalhar 

(valendo-se da lei de cotas), o sujeito expõe a individualização da deficiência, 

particulariza-se, tendo, por conseguinte, que enfrentar todos os atavismos que ainda 

envolvem a questão. Muitos optam por não explicitar as necessidades educacionais 

específicas advindas da deficiência para evitar mais sofrimentos psicológicos, 

tolhidos pelas diversas experiências de opressão pelas quais já passaram ao longo 

de suas existências. 

 

5.1 Universidade Regional do Cariri – URCA  

 

A URCA é a única universidade no universo pesquisado que atualmente 

atende alunos com deficiência em seu quadro regular; numa leitura mais aligeirada, 

este fato poderia distinguir, por si só, o caráter inclusivo desta instituição. Contudo, 

uma análise mais abrangente de como a realidade se apresenta acaba conduzindo a 

outra leitura. 

Ao analisar o PDI (2009-2014) da instituição, nota-se com relativa 

facilidade que a temática da inclusão da pessoa com deficiência está bem abaixo 

das atuais demandas regionais – e do potencial da universidade –, haja vista ter sido 

abordada exclusivamente quando trata da adequação da infraestutura para 

atendimento aos portadores de necessidades especiais, com ênfase nas adaptações 

arquitetônicas do campus Pimenta, seu maior e mais antigo espaço físico, também 

sede da Reitoria e dos setores administrativos. 

É válido frisar que, para efetivar uma política de inclusão da pessoa com 

deficiência, as instituições devem assumir esta missão já em seus documentos 

oficiais, sobretudo naqueles que apontam para o futuro institucional, caso do plano 

de desenvolvimento, o qual demarca metas a curto e a longo prazos. 
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Nesse sentido, a pouca incidência do tema no PDI analisado demonstra 

que a instituição ainda não incorporou plenamente os valores da inclusão na sua 

missão, afastando-se, de certa maneira, de uma perspectiva inclusiva madura, em 

que a temática inclusiva esteja devidamente amparada no Projeto Político-

Pedagógico e demais documentos, tendo em vista que é necessário que toda 

entidade escolar “[...] deve ter definidos para si mesma e para sua comunidade 

escolar uma identidade e um conjunto orientador de princípios e normas, os quais 

iluminem a ação pedagógica cotidiana com sua perspectiva estratégica [...]” 

(FIGUEIRA, 2011, p. 84). 

A entrevista realizada com o responsável pela Pró-Reitoria de 

Planejamento e Avaliação (PROPLAN), Professor João Luis do Nascimento Mota, 

mostrou-se profícua porque oportunizou o entendimento de como se deu o processo 

de acesso dos primeiros alunos com deficiência na universidade e, principalmente, 

como a instituição, mesmo sem ainda ter assimilado uma política pública de 

inclusão, está lidando com este fenômeno buscando assegurar a permanência e 

autonomia destes estudantes. Vale considerar que o entrevistado elaborou seu 

discurso de forma muito personalista ao tratar da instituição, fato que certifica forte 

compromisso e envolvimento emocional com a instituição. 

A primeira lacuna detectada é a ausência de um setor ou departamento 

responsável pela inclusão, embora o entrevistado tenha destacado que, entendendo 

a urgência da implantação deste setor, à frente da PROPLAN, “... estamos 

trabalhando para que isso [a criação de setor específico] aconteça, mas nosso 

principal problema é a dificuldade de contratar ou adequar quadro de pessoal para 

enfrentar esta ação.” 

Quanto à alocação de equipamentos e à destinação de recursos para 

promover ações inclusivas, ele afirma que “O Governo não encaminha recurso 

específico para isso, o que, no meu ponto de vista, é um contrassenso que nos 

levou a ter que fazer um remanejamento de verba para poder comprar alguns 

equipamentos básicos necessários aos alunos que já estão, como a máquina 

braille”. O pró-reitor avalia ainda que “Se fôssemos falar em termos de percentuais, 

estamos longe dos 100%, sequer chegamos aos 30% do que precisamos fazer para 

nos considerarmos uma universidade inclusiva”. 

A consideração que o entrevistado faz sobre assimilação de políticas 

públicas voltadas à causa inclusiva na instituição é de que esta universidade ainda 
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não internalizou, de fato, uma cultura inclusiva, estando “... muito aquém do que 

deveria fazer, pois temos caráter regional que atende a mais de cem municípios e, 

certamente, nestes municípios deve haver muita gente com deficiência e a URCA 

ainda não se preparou para essa demanda.” 

A carência de uma política pública de inclusão no âmbito institucional 

evidencia-se na ausência de tratamento prévio da questão, anterior à chegada dos 

primeiros alunos com deficiência. “Não nos preparamos para receber este público, o 

que considero uma atitude muito equivocada. Inclusive, se nós tivéssemos nos 

preparado, não estaríamos atravessando tantas dificuldades como estamos tendo”, 

verbaliza o gestor. 

O reconhecimento institucional da falta de uma diretriz inclusiva aponta 

para uma autoavaliação nascida dos reveses vividos ao longo do processo inclusivo 

que, por força da lei, a URCA teve que assimilar. “Tivemos um aluno que teve que 

entrar com representação junto ao Ministério Público, exigindo seus direitos; isso 

porque o próprio Governo não tinha destinado uma verba necessária para darmos 

acompanhamento a este aluno”, indigna-se o professor ao observar que o Governo, 

responsável por assegurar o cumprimento das leis, deixa margem para ser chamado 

à atenção pelos órgãos fiscalizadores. Nesse sentido, ele apenas co-responsabiliza 

a URCA, haja vista que concretizar muitas ações está além da sua autonomia, 

dependendo de parecer e/ou recursos financeiros que estão sob a tutela do seu 

mantenedor. 

“Mas estamos trabalhando para que coisas desse tipo não voltem a 

acontecer, para que a gente se prepare, pois até pouco tempo não tínhamos 

nenhum [aluno com deficiência], depois entrou o primeiro, em seguida outros 

[chegarão], então está começando a se formar uma nova cultura que está se 

ampliando”. Neste trecho vislumbra-se uma preocupação da instituição com ações 

estratégicas de longo prazo, a fim de não se reincidir na negligência, embora não 

tenham sido registradas especificações e metas sobre este trabalho. 

É interessante observar que a cultura de que fala o entrevistado, no caso 

da URCA, está se estabelecendo de forma extrínseca, de fora para dentro, através 

da forma impositiva com que os cidadãos com deficiência estão forçosamente 

colocando seus direitos, inclusive de ter acesso ao ensino superior público e 

gratuito. 
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Acerca do alinhamento com outras instituições de nível superior da RMC 

para apoiar a inclusão da pessoa com deficiência, o entendimento é que “... não há 

um trabalho em conjunto, mas há uma cooperação que sempre nos ajuda; também 

contamos com a colaboração de entidades de educação especial e com suporte de 

um órgão do Governo do Ceará localizado em Fortaleza.” Cabe a avaliação de que, 

devido à distância geográfica, este órgão de suporte dado pelo Governo para todo o 

estado não consegue atender plenamente a todos, em tempo hábil, o que resulta na 

pouca busca por parte da URCA. 

No plano da sensibilização sobre o movimento de inclusão por que passa 

a humanidade, o professor julga que “Os professores apoiam, o problema é que nós, 

professores e membros da administração, ainda não incutimos na nossa cabeça que 

precisamos fazer inclusão, inclusive quando a gente abre concurso, muitas vezes 

acaba não disponibilizando vagas para este público, embora estejamos mais atentos 

ultimamente, discutindo este assunto e vendo que eles [pessoas com deficiência] 

estão chegando”. 

Esta passagem da entrevista aguça a atenção sobre a atual conjuntura da 

questão inclusiva no universo acadêmico e, em maior escala, de toda a sociedade 

brasileira. Pode-se perceber que já existe sensibilização da sociedade – obviamente 

refletida nas comunidades acadêmicas –, entretanto falta um grau de 

aprofundamento crítico que, ao expandir esta sensibilização, dê conta de uma 

atmosfera de conscientização da igualdade de direitos e deveres entre todos os 

cidadãos, sem discriminações de qualquer ordem. 

Ao deter-se na administração universitária, especificamente, ele analisa 

que “O problema é que não há apoio efetivo por parte do Governo e que algumas 

coisas só foram conseguidas com a intervenção do Ministério Público e por força da 

Lei”. Pondera, na continuidade, que “Se não fosse a Lei, isso [a inclusão] não fazia 

parte da nossa realidade; é necessário forjar para que a cultura inclusiva se 

implante, mesmo havendo entendimento de boa parte das pessoas que se 

sensibilizam, mas acabam sem envolver-se”. 

Ao tratar da importância da legislação, fortalece Prieto (2001, p. 3) que a 

“Inscrição dos direitos na legislação é fundamental, pois é mais um instrumento para 

garantir que as ações implantadas sejam mantidas, independentemente das 

mudanças político-administrativas decorrentes de términos de mandato eleitorais.” 
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Para complementar seu pensamento, o entrevistado foca a inclusão das 

pessoas com deficiência, relacionando-a à missão da URCA, ao afirmar que “O que 

se precisa mesmo é incutir a necessidade de trabalhar para que as pessoas com 

deficiência se qualifiquem; se nós somos uma instituição pública para qualificar 

nosso povo, então não podemos subtrair a população com deficiência”. Ao final, 

constata, de forma consternada, que há certa omissão administrativa, e sentencia 

que “Ainda falta maior conscientização para que esta questão faça parte da nossa 

cultura institucional”. 

A observação das instalações físicas da universidade permite, de modo 

geral, avaliar que a questão da adaptação arquitetônica está muito abaixo do que se 

espera de um espaço público. A título de exemplo, as poucas rampas localizadas 

nas áreas de circulação interna do campus Pimenta têm inclinação transversal muito 

acima dos 2% admitidos pela NBR 9050:1994 da ABNT, além de apresentarem 

superfície irregular. Também não se observa a presença de sinalização informativa, 

indicativa e direcional do acesso adequado às pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida, conforme preconiza a mesma norma. 

Para solucionar este problema, a administração da URCA informou que 

entrou em contato com seu mantenedor e obteve como resposta, através da 

Secretaria das Cidades, que haverá disponibilização de recurso para criar as 

condições de acessibilidade no entorno de todos os campi da universidade para 

facilitar a entrada de pessoas com restrições físicas ou sensoriais. Também está em 

vias de planejamento um projeto de monitoramento para melhorar a estrutura interna 

da universidade e adquirir equipamentos de tecnologia assistiva, o qual conta com 

recurso orçamentário do Governo estadual e está disponível para ser executado até 

2014. 

Embora ocorra de forma ulterior à entrada dos primeiros alunos com 

deficiência devidamente identificados pela instituição, a busca por aprimoramento 

por parte da administração geral demonstra que a questão da aceitação da inclusão 

no espaço acadêmico encontra-se em pauta e, portanto, acende a esperança de que 

venha a fazer parte das ações concretas desenvolvidas em todos os âmbitos da 

URCA, posto que, até agora, só a Pró-Reitoria de Ensino tem alguma ação 

materializada na matrícula desses alunos na graduação, não tendo sido registradas 

outras ações, mesmo que pontuais, nas demais pró-reitorias e departamentos. 
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De forma proficiente, o momento vivenciado com os três acadêmicos da 

URCA que têm sua condição de deficiência identificada institucionalmente e, em 

face disso, recebem olhar diferenciado no que concerne às suas necessidades 

educacionais, foi de próspera monta para melhor entender a real aplicação dos 

conceitos inclusivos no meio universitário, cerne desta empreitada. 

A técnica da sociopoética deu luz à vivência, pois propiciou um fluxo de 

exteriorização da subjetividade dos partícipes de forma autêntica, sem forjar 

resultados. Para dar maior solidez a ela, em face da deficiência visual dos 

envolvidos, foi necessário uma adaptação na condução dos trabalhos. Dessa 

maneira, houve sustentáculo na teoria da percepção (primeiramente voltada aos 

estudos literários) proposta por Borges Filho (2007), segundo a qual as sensações e 

suas significâncias brotam através do uso dos sentidos, nomeados de “gradientes 

sensoriais”. 

Segundo esta concepção, há gradação de sentidos de acordo com os 

seus usos nas relações sujeito-sujeito e sujeito-espaço, resvalando no seguinte 

esquema (BORGES FILHO, 2007, p. 70): 

 

 

Visão 

Audição 

Olfato 

Tato 

Paladar 

 

 

Nessa direção, o exame do mundo exterior ocorre de forma mais distante 

(através da visão – audição – olfato) ou, por oposição, de maneira mais íntima (tato 

e paladar, sendo este o sentido mais interno). Borges Filho adota, assim, a ótica 

gradual cunhada por Edward T. Hall no livro A dimensão oculta, classificando tais 

sentidos em receptores remotos e receptores imediatos. 

Para este trabalho, aguçar a percepção dos partícipes através de seus 

outros sentidos, já que não possuem a visão, foi a porta de entrada para desvendar 

suas impressões acerca do processo educacional que ora atravessam na URCA. 

Assume-se, portanto, que a materialidade corpórea é a via de acesso ao 
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conhecimento e, por extensão, possibilita a consciência sobre tudo que cerca o 

homem. Schiffman (2005, p. 1) assevera que aquilo que conhecemos “[...] do nosso 

ambiente é baseado num padrão de energias físicas que afetam diretamente nossos 

receptores.” 

Foi unanimidade o entendimento de que a aplicação das políticas públicas 

de inclusão na URCA ainda não dá conta de atender às reais demandas dos alunos, 

sobremaneira pela ausência de um setor na instituição para o qual possam dirigir-se. 

A reboque disso, os alunos fizeram alusão à ingerência das questões ligadas às 

adaptações para garantir a permanência dos alunos na universidade. 

Na associação dos lugares geomíticos com a trajetória individual na 

universidade, o aluno 1 manifesta que todos precisam seguir um caminho, mas para 

“... as pessoas com deficiência, além de atravessar algumas pontes dificultosas, há 

um túnel no caminho que fica muito escuro por causa do que faz boa parte de 

pessoas da universidade”. Ele complementa dizendo que as pessoas da 

administração universitária “... não precisam de coisas especiais, por isso não 

correm atrás, não reconhecem a importância de poucos... se a maioria não precisa, 

por que eles vão fazer adaptação?”. 

Para o aluno 2, a associação se deu com o limiar traduzido no “... limite, a 

zona do que não está aqui e não nos é pertencente, da qual não nos apropriamos”. 

Por sua vez, o aluno 3 analisa que “A estrada fica mais pedregosa para quem não 

tem boa condição financeira. Quem tem condição superior, não depende do Estado, 

do Poder Público, tem recursos e suporte extras...” e conclui trazendo para sua 

própria realidade rotineira, “A dificuldade é grande até para sair de casa, pois é 

preciso adular mototaxista para ir estudar e chegando lá, novos desafios”. 

No quesito acesso, os alunos relatam que tiveram suas principais 

reivindicações atendidas para prestar o vestibular (ledor, sala reservada, uma hora a 

mais, recursos multifuncionais), embora considerem a desqualificação na conduta 

das pessoas que os atenderam. “O exame teve condições favoráveis, embora a 

pessoa que ficou como ledor tenha ficado nervosa; eu sentia que ela estava trêmula 

pela voz e ela também gritava como se eu fosse surdo”, afirma o aluno 3. Ele 

pondera que isso ocorre porque não há “... preparação, boa capacitação, o que pode 

vir a prejudicar ou até favorecer, em alguns casos”. 

De acordo com o aluno 2, “Recebi estes aportes, mas tenho uma 

pequena ressalva, tenho dúvidas quanto à transparência do que foi verazmente 



 
96 

transcrito, tanto na redação como nos gabaritos”. Além disso, ele aponta outras 

falhas, como “... no segundo dia a prova de língua estrangeira veio incompleta e eu 

tive que pedir ao fiscal para consegui-la completa junto à coordenação, mas isso me 

irritou um pouco porque o tempo contava”. Finaliza seu discurso, desabafando: “As 

pessoas julgam-nos como entes que não serão dotados de perspectiva de ingresso”. 

O aluno 1 disse que as condições de acesso foram boas e levaram-no a ficar 

animado, pensando que seria assim ao longo dos estudos, mas decepcionou-se 

com o decorrer da experiência. 

Tais relatos levam a crer que o principal recurso em que se deve investir é 

o humano, pois, mesmo com todos os outros recursos garantidos, se houver 

oscilação de procedimentos no material humano, certamente os resultados deixaram 

a desejar. 

A falta de um setor, atingindo diretamente a autoestima destes alunos e 

causando-lhes danos psicológicos, provoca situações dificultosas que dão sensação 

de desamparo e de não-pertencimento na rotina estudantil, pois não encontram a 

quem se reportar em razão da permanente flutuação de atores, como se percebe 

nos trechos a seguir: 

 
A trajetória de uma pessoa deficiente é bastante complexa... a universidade 
não é tão maravilhosa quanto imaginamos no ensino médio. O ensino 
médio é ruim em termos de inclusão, mas a universidade, principalmente a 
pública, é horrível. Um deficiente visual numa universidade não quer dizer 
nada porque tem milhares de alunos que não são e não precisam de 
nenhuma adaptação (Aluno 1). 
As pessoas tendem a rechaçar taxativamente aqueles que são diferentes; 
colocá-los na posição de não-prevalência, com rejeição direta ou indireta, 
daí vem a sensação de estar à margem devido a minha incompletude, de 
não fazer parte do grupo, mesmo estando ali (Aluno 2). 

 

A respeito da atual conjuntura universitária em que se encontram, eles 

avaliaram que há muita volatilidade nas ações e não há marca de uma política 

pública específica que os contemple. Pontificaram que, por certo, os principais 

entraves que depreendem do contexto em que estão são:  

 
A prepotência de muitos interfere muito e não ajuda a diferenciar os limites 
de um [aluno com deficiência] e os limites de outros. Querem igualar sem 
levar conta o básico da educação inclusiva e também sem nenhuma 
adaptação didática. Ficamos sem ter a quem recorrer em muitas situações 
(Aluno 3). 
A escassa disponibilização de recursos didáticos em sua plenitude; não que 
isso seja suficiente, não o é. Há necessidade de bibliografia básica, de 
natureza elementar e até mesmo em tinta [para todos os alunos]. Não se 
tem oportunidade de requerer uma participação mais direta... você sofre um 
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refrear, um deixar de lado. Assim, sinto que, muitas vezes não posso 
participar de um debate com alguém porque esta pessoa, implicitamente, 
me tem rejeitado (Aluno 2). 
A falta de conteúdos adaptados, o que me daria condições de avançar, por 
isso já tive que abandonar várias vezes. Eu passei muito tempo lutando pela 
inclusão ali, briguei muito, tentei muito e quase nada foi resolvido. Eles 
[administradores da universidade] falam muito na burocracia, porém não 
veem que a burocracia são eles mesmos que constroem. Cansei de ver 
outras coisas, vamos dizer, bem mais burocráticas e eles passavam por 
cima. Mas algo que vai servir para poucos, eles fazem a burocracia chegar 

ao ponto máximo, seguem ao pé da letra (Aluno 1). 
 

Um dos alunos revelou ter trancado matrícula, mais uma vez, por não 

conseguir o acompanhamento mais perto de um profissional de que necessita para 

permanecer no curso, o qual tem muitas aulas de cálculo e, por isso, não pode 

prescindir de materiais em braille com fórmulas, expressões algébricas, etc, pois só 

o uso de computador portátil com programas de leitura não consegue suprir sua 

especificidade. Ele falou que, mesmo querendo fazer o curso em que está 

matriculado, já chegou a pensar em mudar para outro com “... mais leitura e menos 

cálculo, já que as condições que a universidade oferece são precárias, deixam muito 

a desejar” (Aluno 1). 

A percepção dos alunos é de uma instituição sem o devido respeito à 

questão da diversidade humana e sem definição de uma política pública, o que 

reafirma o paradoxo da exclusão dentro da inclusão, e reitera uma perspectiva de 

paz assentada no não-pronunciamento e no temor, em verdadeira antítese à paz 

positiva, termo que “[...] está ligado à justiça e sustentabilidade, aos direitos 

humanos e à democracia.” (MATOS, 2010, p. 21) e se contrapõe a uma cultura que 

valoriza a competição acrítica, a razão cartesiana, a imposição de estereótipos e 

uma suposta perfeição que se sobrepuja a dimensão humana das pessoas e a 

pluralidade de significações. 

Para direcionar a rota para esta proposta de paz, é preciso incorporar 

uma nova práxis pedagógica no ensino superior alinhada ao que realça Nascimento 

e Matos (2010, p. 32) ao entender que “Uma pedagogia de formação de valores se 

sobrepõe a uma aprendizagem mecânica, relativa a comportamentos e atitudes 

corretas para consigo e para com os outros, com que estabelecemos relações.” 

Por oposição, Nascimento e Matos (2010, p. 32) assinalam que: 

 
Não se trata, portanto, de ensinar o bem ou o mal, mas de propiciar 
discussões sobre os mecanismos utilizados cotidianamente, de acordo com 
valorações implícitas da cultura vigente (como a competitividade e o 
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consumismo), que por vezes visam distanciar o ensino escolar da 
aprendizagem crítica e espiritual, essenciais ao que definimos como 
formação humana. 

 

Assim, eles terminaram sua participação expressando grande 

desapontamento e pesar por estarem num espaço público que lhes é de direito, mas 

não terem a sensação de pertencimento, realçando inclusive que desejariam estudar 

numa instituição particular, que creem dar maiores oportunidades de crescimento 

acadêmico e social.  

 

5.2 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE – 

Campi Juazeiro do Norte e Crato 

 

Com forte oferta de cursos técnicos de nível médio, o IFCE vem 

expandindo sua atuação, nos últimos anos, com cursos tecnológicos de nível 

superior e pós-graduações. Nos campi avaliados por este trabalho, não foram 

registradas matrículas de estudantes com deficiência no ensino superior, somente 

no ensino técnico, sendo dois no campus Juazeiro do Norte e um no campus Crato, 

todos com deficiência visual. Os dois campi já tiveram experiências anteriores com 

alunos com deficiência visual no ensino técnico, porém com trajetórias bem distintas. 

O movimento inclusivo no IFCE foi acionado a partir de um projeto 

estruturado por uma parceria entre a SETEC, à qual está diretamente subordinado, 

e a antiga SEESP. Denominado Programa TEC NEP – Educação, Tecnologia e 

Profissionalização para Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais, este 

programa visa atingir toda a Rede Federal de Educação Tecnológica do país e 

nasceu, no ano de 2000, para constituir centros de referência propiciando a 

implantação e a expansão da oferta de educação profissional destinada a pessoas 

com deficiência. 

Conquanto tenha sido instituído no âmbito do MEC, não teve caráter 

compulsório, sendo marcado pela adesão voluntária. Nesse sentido, qualquer 

campus da referida Rede, a partir de uma mobilização própria, poderia candidatar-se 

a fazer parte do Programa e, em contrapartida, receberia um recurso financeiro, 

disponibilizado através da apresentação de um Plano de Trabalho e destinado à 

aquisição de equipamentos básicos para implantar um núcleo para inclusão, 

denominado de NAPNE. A partir de 2012, deixa de ser um Programa e passa a ser 
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uma Ação do MEC, o qual vem obrigando as instituições a fundar NAPNEs em todos 

os campi, para empregar-lhe um caráter sistêmico. 

O campus de Juazeiro do Norte, no início do semestre letivo 2008.1, 

resolveu aceitar o desafio educacional inclusivo e envidar os esforços necessários 

para a sua realização. Para tanto, deu o primeiro passo ao agregar alguns de seus 

servidores em torno desse ideal, os quais somaram iniciativas e força de trabalho a 

fim de formar seu NAPNE, cujo eixo é a valorização das ações que promovam à 

inclusão. Para compor o referido Núcleo, foi feito um trabalho de sensibilização e 

conscientização com todo corpo docente e técnico-administrativo, o qual ocorreu 

durante o Encontro Pedagógico 2008, cujo tema era “Os diferentes saberes e a 

identidade institucional”, no qual foi criado um eixo temático voltado para educação 

inclusiva; este encontro tornou-se palco de debates que conduziram ao 

levantamento de diversos aspectos da práxis pedagógica com vistas à inclusão. 

Iniciando suas atividades através de projetos de extensão, o campus 

passou paulatinamente a incorporar uma cultura inclusiva em suas ações, criando 

uma atmosfera que, logo em seguida, promoveu a entrada de dois alunos com 

deficiência visual para estudar nos cursos técnicos de forma regular. Desde então, 

passou a contar com alunos com deficiência no seu quadro discente, porém, até 

hoje, ainda sem registro no nível superior. 

Dessa forma, o campus primeiro fez um trabalho de semeadura, 

preparando e conscientizando toda a comunidade acadêmica sobre a importância da 

inclusão e dos direitos das pessoas com deficiência; a adoção das primeiras práticas 

inclusivas conseguiu fortalecer o tecido comunitário e alimentou valores como a 

tolerância e a solidariedade. Quando os primeiros alunos chegaram de fato para 

estudar, alguns avanços, principalmente culturais, eram perceptíveis, embora há de 

se considerar que muitos outros empenhos ainda tiveram que ser dados para 

transpor obstáculos sentidos somente a partir da própria vivência. 

Atualmente este campus tem um projeto arquitetônico bastante 

adequado, embora necessite passar por alguns aprimoramentos, sobretudo na 

sinalização e nas áreas externas (calçadas, estacionamentos e vias). 

O campus Crato teve experiência diversa, posto ter aderido ao programa 

TEC NEP sem, no entanto, ter implantado o NAPNE nem possuir qualquer expertise 

outra na área, quando teve que aceitar dois alunos com deficiência visual aprovados 

em exame de seleção para o curso Técnico em Agropecuária. Após o acesso, 
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devido à falta de assistência, os alunos tiveram que acionar o Ministério Público para 

assegurar seu direito de continuar os estudos com bom proveito. Neste momento, 

em razão da proximidade espacial, o NAPNE do campus Juazeiro do Norte passou a 

dar alguma assistência ao caso até que ocorreu a contratação de um profissional 

específico para dar acompanhamento pedagógico aos alunos. 

Somente depois das marcas deixadas por esta experiência, de formar os 

primeiros dois alunos e a fim de atender um novo aluno que se matriculou no curso 

Técnico em Informática, o referido campus constituiu NAPNE próprio, o qual, 

atualmente, já tem sala específica no prédio administrativo e conta com alguns 

equipamentos. 

O PDI em vigor no IFCE (2009-2013) atende a todos os seus campi, 

reservando espaços próprios para os pleitos de cada um, em todas as áreas. Como 

as demandas para o PDI foram elaboradas em 2008, ano que o campus Juazeiro do 

Norte já estava começando a trilhar o caminho da inclusão, algumas ações do 

NAPNE já estão incorporadas ao documento. Por outro lado, não consta nenhuma 

demanda para a educação inclusiva no campus Crato e isso, por si só, explicita a 

importância de um setor mais estruturado para pensar e, a partir daí, demandar 

ações e estratégias que antevejam as condições de acesso, permanência e saída 

com sucesso para alunos com deficiência. 

Ao perscrutar o PDI, observa-se no capítulo 2, o qual versa sobre 

Planejamento e Gestão Institucional, no subitem 2.6.4 – Das demandas de gestão – 

a previsão de um objetivo/ação estratégica para promover a modernização e 

acessibilidade do campus Juazeiro do Norte. Na seção ações específicas, há os 

itens que tratam: 1. Da implantação de sinalizações adequadas às pessoas com 

deficiência; 2. Da aquisição de equipamentos e material didático para o NAPNE; 3. 

Da elaboração e execução de reforma no NAPNE. 

Destas ações, apenas a primeira não foi totalmente atendida. As outras 

duas foram atendidas, não obstante o entendimento que sempre estão se renovando 

em função da recepção de novos alunos e suas consequentes demandas. 

O direcionamento das ações constatado no PDI, mais inclinado ao 

aspecto arquitetônico, decorre do fato de que, à época, o Programa TEC NEP 

(mesmo centrado em Brasília) servia de apoio para as demandas pedagógicas, 

tentando dar conta de quaisquer necessidades nascidas no contexto de sala de 

aula. Este modelo já não mais vigora e, atualmente, o IFCE deve usar de seus 
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recursos orçamentários para atender seus NAPNEs ou para implantá-los nos campi 

que ainda não têm. O citado Programa passou por reestruturação que o 

dimensionou mais no campo da articulação política, com vistas a efetivar as 

condições educacionais na Rede para atender seu grupo de interesse. 

Para aprofundar esta pesquisa, as entrevistas aconteceram com o Diretor 

de Administração do campus Juazeiro do Norte, Antonio Marcos Gomes de Oliveira, 

e com a Pedagoga Ivânia Maria de Sousa C. Rafael, coordenadora do NAPNE do 

campus Crato. Por rotas contrastivas, ambas foram frutíferas, tendo em vista o olhar 

crítico sobre a dimensão prática do funcionamento do NAPNE em cada campus e o 

alcance social e institucional do trabalho desenvolvido por cada um. 

A entrevistada do campus Crato imprimiu um tom analítico mais propenso 

a versar sobre a práxis pedagógica, destacando, assim, as particularidades 

institucionais frente à incorporação da política pública implantada na rede federal de 

ensino técnico e tecnológico, via formalização do NAPNE. Assumiu, por assim dizer, 

o olhar da coordenadora do Núcleo sem afastar-se da função de pedagoga que 

exerce no campus. “A única política diretiva para inclusão da pessoa com deficiência 

que temos é o NAPNE, mas existem outras políticas de assistência estudantil no 

IFCE que os alunos com deficiência também têm acesso, embora sem 

direcionamento especial”, observou logo no início da conversa. 

Ela revela que “Na verdade, aqui primeiro aconteceu a necessidade para 

depois vir a organização do Núcleo, num processo inverso ao esperado; só quando 

aconteceu [a matrícula de alunos com deficiência], buscou-se estruturação e 

orientação para os professores”. Enveredando por uma digressão, avalia que “... 

sempre houve a possibilidade de inclusão, mas não havia um preparo institucional, 

então houve bloqueio no acesso”. A inclusão veio, portanto, por força da lei e da 

procura de alunos, mesmo sem a instituição mostrar-se aberta à causa. 

Em sua avaliação, as necessidades que acompanham a educação 

inclusiva, às vezes eram “... percebidas e alertadas pelos próprios alunos, até por 

falta de conhecimento da equipe. Só houve um concurso para professor substituto, 

de curta duração, mas, ao sair este profissional, já havia nova demanda, pois um 

novo aluno com deficiência visual efetivou matrícula”. Em seu fluxo de pensamento, 

a pedagoga anima-se, todavia, ao constatar que “paralelo a isso, houve algo de 

positivo como a compra de alguns equipamentos alocados exclusivamente no 

NAPNE, comprados com recursos do próprio Instituto”. 
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Ao tratar do desenvolvimento regional na área da inclusão, ela afirma que 

“Sinto que não há alinhamento com outras instituições de ensino superior, embora 

eu acredite que passamos pelas mesmas aflições”, lamenta. “Gostaria muito de 

saber das experiências, haja vista sabermos que a autonomia na universidade é 

muito trabalhada, então eu queria conhecer um pouco outras realidades para já criar 

uma preparação, ter um referencial para quando os alunos chegarem aqui”. Ela 

relata que a única aproximação que ela teve se deu com o campus Juazeiro do 

Norte, “... mas foi um contato meu buscando informações, a instituição em si não 

tem essa política de atualização, de parceria”. 

Embora a estrutura física do campus venha passando por grandes 

transformações nos últimos anos, ela julga a acessibilidade “... duvidosa, porque 

observo rampas novas que, praticamente, impossibilitam a locomoção com 

autonomia de um cadeirante, não correspondem ao padrão”. Nesse sentido, a 

própria sala do NAPNE “... não é acessível, só precisa observar o batente na 

entrada, a porta estreita; isso exatamente aqui, no lugar de acolhimento...”. Diga-se, 

de passagem, que esta sala encontra-se no prédio da administração construído há 

menos de três anos. 

Quanto à aceitação da educação inclusiva na organização, a entrevistada 

acredita que “Significativa parcela dos docentes é ainda resistente, mas eu até 

entendo que isso ocorre por falta de conhecimento, por não ter acontecido 

formação”, e reconhece “... assim como eu mesma não tenho a capacitação de que 

necessito”. 

Em virtude desse desconhecimento, muitos professores relatam que não 

sabem como adaptar suas aulas ou recursos pedagógicos e alegam ainda não ter 

tempo por excesso de atribuições. “Meu principal trabalho é mediar, mantendo 

contato com professores para tratar da adaptação curricular, levando-os a 

compreender que temos que focar naquilo que é essencial para o aluno aprender 

em cada disciplina para dar continuidade aos estudos”. 

Surge aí o grande desafio do coordenador do NAPNE, pois “... muitos não 

dão resposta, ou até dão, pedindo para eu fazer este trabalho, querendo transferir 

suas atribuições docentes para mim, o que é impraticável, pois o Núcleo não pode 

substituir o docente”. A entrevistada considera que “isso não é inclusão, pois o 

nosso papel é intermediar junto à administração institucional e aos professores, mas 

sem assumir os papéis desses agentes”. 
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Para tangenciar o problema de maneira diplomática, a solução 

encontrada pela coordenadora é “... sentar com o professor e conduzi-lo a assumir a 

lógica do aluno com deficiência para alcançar seus limites e, a partir daí, buscar 

soluções criativas”, tendo como mote “... realizar um bom trabalho para habilitar 

corretamente o aluno com deficiência para o mundo do trabalho, obviamente de 

acordo com seu alcance, pois a empresa que o contratar saberá que o nível de 

exigência varia em função das potencialidades do profissional”. 

Introjetada ao longo de todo o processo educacional, a concepção de 

trabalho vigente é sinônimo de ascendência social que induz a uma melhor 

qualidade de vida e representa, portanto, uma finalidade de destaque da educação. 

Para a pessoa com deficiência essa concepção se elastece à medida que o trabalho 

passa, muitas vezes, a representar mais fortemente a construção da sua identidade, 

do seu contato social e, por fim, da sua cidadania. 

Pautando-se na concepção de que o trabalho é fator colaborativo para 

formação do mundo psíquico das pessoas, impactando nevralgicamente na 

autoestima e até assegurando-lhes respeito social, a visão da entrevistada entra em 

sintonia fina com Tanaka e Manzini (2005, p. 2), os quais asseguram que, mais além 

de “[...] fatores individuais, econômicos e sociais, outro aspecto que dificultaria a 

inserção da pessoa com deficiência no trabalho [...] é a falha no processo de 

formação e qualificação profissional.” Nesse sentido, é a formação com qualidade a 

fiança de aceitação no universo laboral. 

Além da adequação arquitetônica e contratação de profissionais efetivos 

para trabalhar na área da inclusão, o grande obstáculo que ainda deve ser 

combatido para a plena implantação da educação inclusiva no campus é, na ótica da 

entrevistada, “Falta de conscientização, embora eu saiba que não conscientizamos 

ninguém; tentamos desenvolver trabalho de sensibilização para que cada um 

aprimore sua conscientização. Mas não depende da instituição apenas”. 

Fazendo um recorte para a questão da promoção da inclusão no ensino 

superior no campus, o tom do depoimento torna-se denso e a preocupação 

verbaliza-se na constatação de que “Infelizmente estamos ultradistantes do ideal; 

creio que, se chegasse hoje um aluno ao nível superior, a julgar pelos 

enfrentamentos atuais do ensino técnico e frequente falta de acompanhamento de 

muitos professores, teríamos que começar tudo de novo”. Nessa perspectiva, 

complementa seu pensamento supondo que “Teríamos que aprender a lidar com a 
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situação já inseridos nela, repetindo equívocos do passado, pois até agora não há 

nenhuma projeção para esta nova realidade, que chegará com certeza!”. 

Ao explorar a inclusão neste nível de ensino, ela coloca ainda que “No 

mundo acadêmico, o aluno sofre cobrança muito forte para ser autônomo, mas o 

conceito de autonomia é malformulado e, confundido com autodidatismo, deixa o 

aluno à deriva”. Por fim, conclui em forma de questionamento que “... sem uma boa 

orientação dos educadores, como se consegue trabalhar esta autonomia nos 

discentes?” e afirma que sua instituição, de forma urgente, precisa fazer toda esta 

discussão para planejar este novo desafio e assumir a missão inclusiva em 

plenitude. 

Para concluir, considera acintosa a falta de qualquer previsão para o seu 

campus no PDI e julga que, para o novo documento que será elaborado em breve, a 

existência do NAPNE trará outra realidade ao PDI. 

Na entrevista que concedeu, o administrador do campus Juazeiro do 

Norte examinou a questão inclusiva numa perspectiva macro e sistêmica, a qual 

abrangeu todas as dimensões da instituição; mesmo inclinado à observação com 

viés administrativo, focou no desempenho do NAPNE e sua correlação com os 

ganhos pedagógicos e humanos que a iniciativa inclusiva incita. 

O entrevistado relembrou que, ao iniciar os trabalhos de implantação do 

NAPNE, houve uma tensão administrativa geradora de certo desconforto e algumas 

angústias. Como não havia alunos com deficiência compondo a lista de discentes do 

campus, “No começo passamos por um momento em que se tinha que adquirir 

determinado instrumental para preparar a instituição [para inclusão], mas não 

tínhamos como justificar”. Para ele reside aí uma grande contradição, já que a 

educação de caráter inclusivo, ainda em processo formativo, exige uma preparação, 

uma estruturação prévia para atender minimamente os primeiros alunos. 

“Precisávamos dar uma resposta à comunidade e, ao mesmo tempo, isso só é 

possível quando temos demanda para disparar processos aquisitivos e de serviços 

ou participar nos processos formativos disponíveis, então tivemos que dar conta sem 

as condições técnicas necessárias”. 

Nesse sentido, há subversão de uma ordem lógica, segundo a qual as 

instituições devem, primeiro, preparar seus espaços, criar núcleos ou setores para 

oferecer AEE e capacitar seu corpo docente e técnico-administrativo para posterior 

enfrentamento dos desafios que pulsam nesse novo paradigma. 
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Ainda tecendo suas considerações, ele pondera que “... houve muito 

avanço no nosso campus graças às poucas pessoas que abraçaram a causa, pois 

foram elas que proporcionaram alguns mecanismos e pontos de vista que nos 

fizeram atuar como administradores”.  Destarte, o administrador ressente-se da “... 

ausência de um encaminhamento institucional diretivo sobre a questão, o que 

evitaria que os campi andassem dissociados, como agora acontece”. Reflexo dessa 

falta de alinhamento encontra exemplo nos campi do IFCE no Cariri, localizados em 

municípios vizinhos e muito próximos, “... supostamente com os mesmos desafios, 

mas cada um tentando a seu modo”. 

O não-alinhamento de instituições de ensino superior na RMC com a 

intenção de fortalecer regionalmente a cultura inclusiva é analisado como uma 

fragilidade, tendo em vista que “... já que é tão difícil implantar como deveríamos, 

quanto mais separados trabalharmos, mais dificuldades surgirão. Um contato 

institucional mais estreitado para trocar experiências e coordenar iniciativas facilitaria 

bastante, principalmente na otimização de recursos”. Para ele, “Isso daria mais força 

e visibilidades ao trabalho, atraindo assim mais alunos para dar continuidade [aos 

estudos]”. 

Ainda focando o olhar a RMC, ele examina que “O trabalho realizado no 

nosso campus está sendo pioneiro na região e até mesmo dentro de todo o IFCE, 

embora, internamente, a gente perceba que estamos aquém do que podemos”; 

contínuo, pesa que “... infelizmente a gente engatinha muito nessa questão de 

desenvolvimento regional sistêmico, ainda fica tudo no papel, sem as devidas 

ações”. 

Quanto aos recursos e/ou equipamentos dirigidos ao NAPNE, ele 

reconhece que não existe recurso destinado a este fim. “Salvo engano, desconheço 

se há alguma verba específica na matriz orçamentária da rede, o que fazemos é 

integrar o núcleo na demanda institucional”. Esta possibilidade é 

administrativamente aplicável porque o NAPNE faz parte do organograma do 

campus, já que sua instituição se deu de forma oficial, via portaria. Os materiais e 

equipamentos adquiridos para o NAPNE vieram de recursos do campus, exceto o 

recurso inicial para montar a sala, cuja origem se deu no âmbito do MEC/SETEC. 

Na promoção de diversos projetos de extensão que envolvem o NAPNE, 

sobretudo em parceria com o curso de Licenciatura em Educação Física, foram 

conseguidos vários equipamentos para assistência a pessoa com deficiência, os 
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quais, ao final da execução, são incorporados ao patrimônio do campus e alocados 

no núcleo. Estes projetos são viabilizados por editais específicos, em geral, oriundos 

dos Ministérios (da Educação, do Esporte, dentre outros) ou de empresas estatais. 

Representam, portanto, a instituição de políticas públicas paralelas que visam 

promover práticas inclusivas a fim de contribuir com uma inclusão mais plena e 

capaz de poder atingir o atendimento do grupo de interesse no ensino regular. 

O olhar do entrevistado sobre os impactos que a inclusão de pessoas 

com deficiência trouxe para o campus Juazeiro do Norte é de que “Quanto mais se 

conhece, mais se tem a possibilidade de tomar posicionamentos mais definidos. 

Nesse sentido, vejo como algo muito positivo, não pelo aspecto do cumprimento 

legal, mas por oportunizar a ascensão de jovens”. Em suas ponderações, ele vê que 

“Devido à atuação do próprio Núcleo, trouxemos para instituição pessoas que, fomos 

percebendo, têm muita capacidade de avançar. Isso fala por si só! Agora, 

precisamos progredir para atingir a educação superior, dando continuidade”. 

Ainda em sua análise, ele afirma que “Sob o viés gerencial, estamos 

vendo o progresso das pessoas, o que justifica totalmente qualquer esforço para 

adaptar a instituição, mesmo que isso exija mais recursos e mais trabalho”. Finaliza 

ratificando que, para viabilizar a inclusão, “Temos tentado definir ações não só para 

cumprir o aspecto legal, mas porque fomos conhecendo a causa e, hoje, vemos que 

a inclusão pode dar ótimos resultados, tanto para quem é atendido, como 

institucionalmente”. 

Outro impacto “... perceptível a partir das intervenções do NAPNE é a 

atenção que hoje se dá a acessibilidade em tudo que se vai construir aqui, a 

exemplo da nova sala de professores, que já nasceu adequada, mesmo sem ainda 

termos profissionais com deficiência”, afirma o administrador. 

Chama a atenção uma nova forma de conduzir os processos 

administrativos, respaldados nas concepções de Carvalho (2001, p. 94) ao salientar 

que a inclusão “[...] provoca o aprimoramento da formação dos professores e é 

também um pretexto para que a escola se modernize, atendendo às exigências de 

uma sociedade, que não admite preconceitos, discriminação, barreiras entre seres, 

povos, culturas.” 

Ao admitir que “... ainda há demandas reprimidas antigas, como colocar 

piso tátil e sinalizar devidamente todos os blocos”, ele sublinha que as demandas 

vindas do NAPNE estão “... ativas e cada vez mais se consolidam porque aflorou 
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uma consciência [administrativa] que devemos cumprir nosso papel social de forma 

mais plena”. Em contrapartida, acentua que o grande desafio para tornar o campus 

uma referência de inclusão na RMC é a falta de pessoal para trabalhar diretamente 

na área. Para ele, essa barreira “Não está ao alcance da administração local. Até já 

pensamos em terceirizar este serviço, mas vimos que essa ação é muito limitada e 

não resolve, de fato, nem contribui para o engrandecimento do Núcleo”, conclui. 

Aqui aflora a averiguação, visível até para leigos, de que as instituições 

aspirantes a implantar uma educação voltada para inclusão de pessoas com 

deficiência enfrentam descompasso severo entre a legislação, as orientações do 

MEC e a práxis limitante, que vincula a matrícula destes alunos para, só então, 

possibilitar concessão de recursos humanos e tecnológicos para dar suporte, fato 

que ocorre, via de regra, de forma lenta, com respostas em prazos largos. Esta 

situação torna-se fonte de angústia em todos os atores da inclusão, tendo em vista 

que a presença do aluno se materializa, mas as condições necessárias ao seu 

processo de aprendizagem tardam e, algumas vezes, nem se positivam. 

Em suas considerações finais, destaca que “A inclusão trouxe, para 

maioria dos nossos servidores, um novo olhar sobre as potencialidades das pessoas 

com deficiência, principalmente ao ver os avanços dos alunos que já foram ou estão 

sendo atendidos aqui”. Calcula ele, desse modo, que “Precisamos avançar para 

consolidar o trabalho também no ensino superior, efetivando assim o lema da 

‘escola para todos’ e dando maior visibilidade na comunidade, mostrando que somos 

uma instituição inclusiva de verdade”. Ele afirma ainda acreditar que “... não 

recebemos mais alunos nessa condição porque o público não sabe do trabalho, 

então as pessoas não reconhecem a inclusão na instituição, não reconhecem aqui 

um lugar que elas podem se desenvolver”. 

“Distantes já estivemos quando começamos, agora, ainda longes, já 

demos os primeiros passos que nos aproximam do parâmetro inclusivo que instiga 

um maior senso de respeito ao próximo”, ressalta otimista. Na sequência, sentencia 

que “Precisamos cumprir o papel de, enquanto instituição, ser equalizador de 

oportunidades, pois proporcionar acesso a todos não é torná-los iguais, mas 

equilibrar condições para que todos atinjam seus objetivos”. 

Para assegurar a autonomia dos alunos, os NAPNEs de ambos os campi 

disponibilizam, em tempo integral, notebook com leitores de tela para os alunos e 

dão acompanhamento pedagógico junto aos professores no horário extraclasse. É 
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política desses núcleos não disponibilizar acompanhante para os alunos no 

momento de sala de aula, a fim de não interferir na aula nem criar dependência (dos 

professores e dos alunos). O trabalho pedagógico é, pois, centrado na 

intermediação e atua junto ao corpo docente, delimitado pelas necessidades de 

cada aluno de maneira particular, individual, divorciando-se da visão 

homogeneizante que julga ser iguais todas as pessoas com determinada deficiência. 

A educação inclusiva nos dois campi do IFCE, embora já factual, exige 

maior aprimoramento das condições de trabalho para que amplie seus horizontes e 

emerja de sua fase casular – restrita ao ensino técnico –, para abranger todos os 

níveis de ensino que oferece e, nesse palmilhar, assegure a continuidade, os 

requisitos de permanência e a formação acadêmica com êxito para os cidadãos que 

vivenciam a deficiência. 

 

5.3 Faculdade de Tecnologia FATEC Cariri  

  

Nos cursos técnicos de nível médio e cursos tecnológicos de nível 

superior que oferece a FATEC Cariri, não existem alunos com deficiência, sinal 

aberto para um longo caminho a trilhar na perspectiva de incorporar os paradigmas 

da educação inclusiva materializadas nas políticas públicas que tratam deste tema. 

A única experiência que a instituição vivenciou foi, há algum tempo, com um aluno 

com baixa visão, porém por pouco tempo (menos de um semestre), tendo em vista 

que houve evasão do estudante em razão de não ter-se identificado com o curso. 

Um olhar mais perscrutador sobre o PDI do CENTEC Cariri (vigência 

2011-2015) demonstra, em seu todo, que há uma forte preocupação institucional 

com a inclusão social, haja vista o termo ter sido cunhado diversas vezes ao longo 

do texto e, principalmente, o Instituto ter firmado o objetivo de favorecer a inclusão 

social desenvolvendo “[...] proposta de ensino que atenda não somente aos alunos 

em idade própria, mas aqueles que deixaram a escola formal e que buscam formas 

alternativas de qualificação e requalificação para o trabalho.” (INSTITUTO CENTRO 

DE ENSINO TECNOLÓGICO, 2011, p. 34). 

Entretanto, na seção denominada Área Estratégica de Gestão, ao 

quantificar as metas relativas ao objetivo “Otimizar o processo de inclusão social ao 

ensino superior”, acaba não havendo numeração e especificação das possíveis 

ações voltadas para a referida inclusão, colocando-as “De acordo com a 
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necessidade” dentro do subitem Metas “Ampliação do acesso de pessoas da 

comunidade acadêmica necessária a sua inclusão social.” (INSTITUTO CENTRO 

DE ENSINO TECNOLÓGICO, 2011, p. 22). 

Com respeito à fomentação de política de inclusão da pessoa com 

deficiência, o documento dedica o subitem 3.1.8 do capítulo 3 – intitulado Da 

Organização Acadêmica – ao tema da Política de Educação Inclusiva. Logo na 

introdução do assunto, a mantenedora da Instituição explicita sua preocupação em 

atender a Lei de Acessibilidade e informa que providenciou, na construção do prédio 

da Faculdade, a eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação do estudante, 

como “Instalação de um elevador permitindo acesso aos espaços de uso coletivo, 

reserva de vagas no estacionamento; rampas com corrimãos, facilitando a 

circulação de cadeira de rodas”; ainda aponta que há “[...] portas e banheiros com 

espaço suficiente para permitir o acesso de cadeira de rodas; barras de apoio nas 

paredes; [...] lavabos e bebedouros em altura acessível aos cadeirantes.” 

(INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO, 2011, p. 107). 

Além das citadas providências, a Faculdade assume a responsabilidade 

de atender “[...] alunos portadores de deficiência visual ou auditiva no caso de vir a 

ser solicitada e até que o aluno conclua o Curso, a todos os itens previstos na 

Portaria MEC nº 3.284, de 7 de novembro de 2003”. Conclui afirmando que, 

mediante atendimento daquilo disposto em Lei, promoverá “[...] ambiente adequado 

ao atendimento dos alunos portadores de necessidades especiais, oferecendo 

condições necessárias a uma aprendizagem significativa e autônoma.” (INSTITUTO 

CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO, 2011, p. 107, grifo nosso). 

Nota-se, neste trecho, uma atenção especial à citada Portaria, pois, sem 

seguir suas determinações, os cursos de nível superior podem sofrer rechaços por 

parte das comissões designadas, em missão oficial, para fazer reconhecimentos de 

cursos e, consequentemente, obter notas baixas nas avaliações. 

A entrevista com a Pedagoga responsável pela FATEC Cariri, Profa. 

Francisca Renata Ventura Tenório Gonçalves, teve muito proveito para a 

compreensão da dinâmica organizacional, o que se deve a forma racional e ao 

mesmo tempo sincera que ela valorizou ao pensar a instituição. Para atender aos 

propósitos da pesquisa, a entrevistada optou por uma maturidade intelectual que a 

conduziu a um distanciamento emocional do objeto da análise, fator que aprofundou 

a reflexão e criou espaço para novos sentidos ao longo da conversa. 
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Logo na introdução do depoimento, foi ressaltado que, dada a natureza 

de organização social prestadora de serviço ao estado do Ceará, “O direcionamento 

é atender uma clientela carente que oscila entre as subcategorias da classe de baixa 

renda”. Sob este viés, portanto, “Há forte adequação às políticas de inclusão”, 

ratificando dados obtidos na análise do PDI atual. 

Ao expor preocupação com a situação da FATEC Cariri frente à inclusão, 

a qual se origina da pouca preparação institucional para esta atividade, a 

entrevistada pondera que “... de modo oficial não há um setor específico que se 

responsabilize por esta área, assim como não foi oferecida, aos professores, uma 

capacitação para o trabalho com educação inclusiva”. Fruto de uma análise mais 

crítica, ela entende que essa configuração ocorre “... porque é uma faculdade de 

tecnologia, assim o aspecto tecnológico acaba prevalecendo sobre o aspecto 

humano e o trabalho passa a ter um perfil mais tecnicista mesmo”, não obstante “... 

o setor pedagógico vir travando uma luta para imprimir um caráter mais reflexivo e 

crítico neles [nos docentes]”. 

Sobre a destinação de recursos/equipamentos à educação inclusiva pelo 

poder público, considera que “De fato acaba sendo muito escasso o que se 

apresenta; não há, de modo regular e contínuo, uma política de investimento na 

inclusão”. A pedagoga faz uma reflexão mais abrangente, segundo a qual isso é um 

reflexo da “... velha política brasileira que só leva a ajustes quando já se está 

necessitando, sem acontecer uma prevenção, um planejamento... o brasileiro é 

assim”. Dando continuidade, ela analisa que esta estagnação ocorre porque “Até 

hoje não apareceu nenhum aluno que tivesse se matriculado em um curso superior 

e que provocasse uma nova situação”. Cabe salientar que esta reflexão aparece 

outras vezes ao longo do seu discurso. 

Essa forma de a sociedade brasileira interpretar a si mesma, criando “o 

brasileiro”, categorizado e homogeneizado em seu comportamento, referenda a ideia 

de Bourdieu (2000), para quem representar o real é sempre re(a)presentar o real; 

escolher um conjunto de insígnias, emblemas e bandeiras que sejam reconhecíveis 

como unidade discursiva capaz de dar sentido ao objeto representado a partir de 

ideias-força que possuem sempre uma finalidade prática, consciente ou não, pelos 

agentes que as reproduzem. 

De acordo com o que explicita Bourdieu (2000, p. 112), 
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[...] a procura dos critérios “objetivos” de identidade [...] não deve fazer 
esquecer que, na prática social, esses critérios são objetos de 
representações mentais, quer dizer, de atos de percepção e de 
apreciações, de conhecimento e reconhecimento em que os agentes 
investem os seus interesses e os seus pressupostos [...] em coisas ou em 
atos, estratégias interessadas de manipulação simbólica que tem em vista 
determinar a representação mental que os outros podem ter destas 
propriedades e dos seus portadores. 

 

Mais a frente, enfaticamente, ela complementa seu pensamento 

afirmando que “... isso não é o ideal; o ideal seria que a instituição já estivesse 

ajustada para receber o aluno com deficiência e não se preparar 

concomitantemente”; conclui lamentando que “Nossa realidade [institucional] ainda 

deixa muito a desejar e isso é muito errado principalmente dentro de instituições de 

ensino, pois, um aluno [com deficiência] só vai procurar [determinada instituição] se 

souber que terá espaço para ele, isso atrai o aluno, desperta sua curiosidade, pois 

vê ali uma oportunidade e quer se incluir”. Canalizando sua análise para a FATEC 

Cariri, questiona que “Talvez seja exatamente por não estarmos adaptados, que não 

temos alunos nessa condição matriculados aqui. Eles [possíveis alunos com 

deficiência] não reconhecem a inclusão na instituição, mas a gente sabe que há 

alunos que querem estudar e, se não nos procuram, devem ter conhecimento prévio 

de que o espaço aqui não é receptivo”. 

A entrevistada acredita que a instituição contempla a acessibilidade 

somente em sua estrutura física e de forma parcial. Segundo ela, “O que se tem de 

inclusão de fato se restringe apenas a rampas de acesso ao prédio, um elevador e 

um programa (DOSVOX) de acessibilidade para pessoas com deficiência visual 

instalado em alguns computadores, os quais se encontram subutilizados, pois 

ninguém os manuseia por não ter conhecimento técnico e também porque não 

existiu uma capacitação, para quando vier a ser necessário utilizar”. 

Ao terminar este segmento de sua fala, ela explica que “... mesmo sem o 

conhecimento técnico, percebo que as rampas não estão no padrão exigido, não há 

sinalização correta, o estacionamento não tem vagas específicas nem sinalização 

clara e o elevador, único item dentro das normas, funciona regularmente, mas é 

utilizado por pessoas que querem evitar esforço ou, no máximo, por gestantes que 

realmente precisam”. No remate, salienta que “Na última visita que uma comissão do 

MEC fez para reconhecimento dos cursos, foi colocada como diligência a 
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necessidade de adequar-se às normas técnicas, com ênfase para a sinalização tátil, 

este foi o único aspecto colocado dentro do quesito inclusão”. 

Esta percepção do próprio MEC, muitas vezes restrita à quebra de 

barreiras arquitetônicas, faz emergir que o nível de conscientização sobre a 

problemática da inclusão ainda é muito circunscrita aos aspectos que mais 

facilmente saltam aos olhos, haja vista que nada foi solicitado acerca de adaptação 

curricular ou capacitação de servidores, pilares muito mais importantes para o 

acolhimento de pessoas com deficiência, pois ensejam mudanças substanciais de 

paradigmas. 

A falta de um setor responsável pela inclusão, para a entrevistada, tem 

muita repercussão negativa pois “... existe o oculto que se estabelece também fora 

da instituição, então os alunos com deficiência, já sabendo que não há abertura ou 

ajuste, acabam sem buscar a FATEC”. Para mudar tal realidade, acredita, é 

necessário “Um trabalho educacional de base que nos fará, um dia, chegar no ponto 

almejado por nossa legislação de hoje, pois eu acredito que, para aceitar a inclusão, 

é preciso conhecê-la, e o melhor lugar para aflorar este conhecimento é a escola”. 

Seu posicionamento encontra porto em Saviani e Duarte (2012, p. 4) que, 

ao enfocar a transformação da realidade social de forma consciente, afirmam que é 

preciso compreensão “para além das aparências, para além do imediato. Pensar a 

realidade usando as abstrações teóricas não é uma capacidade que se forme 

espontaneamente, é algo que precisa ser produzido deliberadamente pela escola”. 

Para a pedagoga, “Crianças e adolescentes que estão crescendo com o 

processo de inclusão hoje, no ensino fundamental e médio, estarão, de maneira 

natural, mais inclinadas a aceitar e respeitar a diversidade humana”. Tangenciando 

para o ensino superior, julga que “É necessário assimilar as políticas de inclusão que 

deem continuidade ao que já está sendo assegurado no ensino básico; caso 

contrário, vamos formar profissionais que, teoricamente, sabem sobre inclusão, mas 

estão despreparados para trabalhar de forma inclusiva”. 

Sobre a inclusão no ensino superior público da RMC, a entrevistada 

expõe que as instituições instaladas nesta região não sedimentaram um trabalho 

conjunto e sistemático, ocorrendo somente um compartilhamento de situações 

advindas de algumas necessidades pontuais, concorrendo, portanto, para práticas 

“... que limitam a inclusão na visão de cada um, sem troca”. 
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Por outro lado, ela acredita que sua instituição já avançou, pois sente que 

“Não há preconceito, a situação já está mais branda porque a inclusão é real e está 

na nossa rotina lá fora. Percebo, então, que há disponibilidade da comunidade 

acadêmica de receber alunos nessa condição, o que não temos é um programa 

específico, uma política pública para preparar, corretamente, para o trabalho, os 

professores e técnicos da instituição, muito menos um trabalho de conscientização 

dos alunos”. 

Consolidando seu pensamento, faz algumas elucubrações sobre o 

movimento inclusivo de maneira mais ampla, saindo dos muros da instituição da 

qual faz parte. Assim, reflete que “A matrícula para todos pode até ser entendida 

como inclusão, mas somente como uma parte, não na sua totalidade, posto que 

acesso é um direito básico, e não configura a inclusão como a compreendemos na 

plenitude”. 

Este pensamento vem ao encontro do mote deste trabalho, que é 

aprimorar a discussão sobre o tema, focando nas possibilidades que as políticas 

públicas podem (ou não) oportunizar para que a pessoa com deficiência, além de 

ascender ao ensino superior, tenha asseverado o direito de dar continuidade aos 

estudos, concorrendo para sua permanência a contínua eliminação dos empecilhos 

que empurram muitos para a evasão e, sobremaneira, o aprimoramento de um novo 

modelo educacional, concomitantemente, propulsor da autonomia do estudante e 

demolidor de moldes falidos de uma educação tutelada, demarcada em função das 

fragilidades e limitações que a deficiência impõe. 

 

5.4 Universidade Federal do Ceará – UFC  

 

A administração superior da UFC, ao criar a Secretaria de Acessibilidade 

– UFC Inclui, pôde dar resposta à comunidade acadêmica que, há tempos, pleiteava 

a inclusão na universidade de forma mais visível. Esta Secretaria é responsável por 

agregar iniciativas na área inclusiva em todos os campi da UFC, cobrindo, portanto, 

também o campus Cariri, o qual, atualmente, apresenta-se sem registro de alunos 

com deficiência. 

O recente PDI (2013-2017) institucional trata da questão inclusiva logo ao 

instituir as diretrizes de expansão da oferta de vagas, garantia de qualidade e 

desenvolvimento econômico vinculados à inclusão social. Para assumir a 
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responsabilidade sobre a acessibilidade na instituição, a referida Secretaria foi 

inserida diretamente na estrutura orgânica da reitoria, sendo considerada um órgão 

suplementar. 

Tocante ao quesito acessibilidade, no objetivo 2  (ampliar a capacidade 

de desenvolvimento e melhoria da instituição) do Eixo Gestão (item 5.4) –  considera 

várias estratégias e ações para ampliar a acessibilidade, dentre as quais merecem 

especial foco: ampliar gradativamente as ações de acessibilidade para todos os 

campi; constituir, na Secretaria de Acessibilidade, equipes de apoio à área de 

arquitetura/engenharia para acompanhamento de obras/projetos acessíveis e 

também de apoio pedagógico para orientação e encaminhamento adequado às 

necessidades dos alunos com deficiências; ampliar equipe da Secretaria em função 

das novas ações planejadas e das subunidades criadas; criar projeto de tutoria para 

acompanhamento pedagógico dos alunos com deficiência; realizar campanhas e 

eventos para estímulo a práticas inclusivas; realizar ações voltadas à formação 

continuada de profissionais da UFC para a acessibilidade (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO CEARÁ, 2013). 

O texto traz elemento diferencial ao preocupar-se com autonomia dos 

educandos com deficiência, projetando ações exclusivas de tutoria e de apoio 

pedagógico, que muito poderão concorrer para que este público não fique singrando 

sem leme, apenas alocados no sistema universitário, sem dele realmente fazer 

parte. 

Outro aspecto relevante do documento para esta pesquisa é a instituição 

de um olhar mais abrangente que busca levar acessibilidade para todos os campi, 

inclusive pensando na ampliação da equipe da Secretaria de Acessibilidade em 

função de novas subunidades que comporão a rede de acessibilidade em toda a 

universidade. 

Cabe ressaltar que o texto explicita que “Todas as ações para ampliar a 

acessibilidade estão alinhadas com a estratégia 12.10 do PNE, que assegura 

condições de acessibilidade nas instituições de educação superior.” 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2013, p. 135). 

É válido informar que a questão da acessibilidade está presente em 

outros eixos do PDI, mormente naqueles que tratam da melhoria e ampliação da 

estrutura física, inclusive com projeção de adequar o espaço da Secretaria de 

Acessibilidade UFC Inclui para acomodar os setores que a compõem e também de 
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promover reforma e manutenção da infraestrutura de acessibilidade nas bibliotecas 

da universidade. 

A constante e atualizada nomenclatura usada para referir-se às pessoas 

com deficiência torna-se um ponto forte do documento, pois transparece um 

moderno conhecimento de causa da equipe da Secretaria de Acessibilidade UFC 

Inclui que colaborou com a sua redação. 

Dados os avanços na área da inclusão e a premente necessidade de 

quebrar tabus e vencer formalismos presos às vulnerabilidades da deficiência, a 

nomenclatura para tratar dessas pessoas vem passando por constantes revisões, 

ainda que se deva considerar uma efervescência por vezes tão acirrada e 

minuciosa, ordenada pelo tão presente “politicamente correto”, que resvala num 

patrulhamento inibidor, capaz de desconcertar aqueles que, mesmo bem 

intencionados em colaborar com a causa, sentem-se intimidados, com medo de 

errar. 

Conforme se observa alhures, a legislação utiliza, inúmeras vezes, o 

termo “portador de deficiência” ou “portador de necessidades especiais”. Porém, 

consoante adverte Araújo (2008, p. 913, grifo do autor), em relação à evolução da 

forma nominal de mencionar este grupo de pessoas, “[...] criou-se o núcleo ‘pessoa’, 

que deixou de ser ‘deficiente’. A deficiência aparece ao lado da pessoa, núcleo 

central da terminologia. Trata-se de uma pessoa e não mais de um deficiente.” Em 

harmonia com esta visão, houve um avanço, mas ainda limitado; o autor considera, 

por conseguinte, que o melhor termo é, atualmente, “pessoa com deficiência”, o qual 

encerra reconhecimento internacional. 

O PDI tem finalização quando trata do cronograma de execução. Neste 

ponto, não estipula prazos específicos para cada ação ou estratégia, apenas reitera 

sua condição de referência básica para atuação em todos os segmentos da 

universidade e particulariza, afirmando que “[...] os princípios e as ações 

estratégicas contidos no PDI com vista ao alcance dos objetivos estratégicos 

explicitados no seu bojo deverão nortear de forma permanente todo o período de 

2013 a 2017.” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2013, p. 165). 

A entrevista com a titular da Secretaria de Acessibilidade, Profa. Vanda 

Magalhães Leitão, transcorreu num clima de muita lucidez acadêmica acerca do 

movimento inclusivo, de forma mais abrangente, e, por seu turno, seu impacto e 

desdobramentos nos intramuros da UFC. Notadamente em função da clareza teórica 
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que a entrevistada demonstrou dispor, a conversa enveredou por reflexões que 

superaram as expectativas advindas dos questionamentos norteadores. 

Ao falar do processo de implantação da Secretaria que coordena desde o 

seu alvorecer, a referida professora frisou que “Antes vários setores da UFC já 

desenvolviam ações voltadas à acessibilidade e inclusão de alunos e servidores com 

deficiência e muito projetos de extensão”. A nascente da Secretaria decorreu, então, 

de um desses projetos, o qual foi “Gestado na Faculdade de Educação em 2005, 

quando o MEC criou o Programa Incluir – de âmbito nacional e cuja meta final era 

incentivar as instituições federais de ensino superior a criar núcleos de 

acessibilidade. Aqui recebeu o nome de UFC Inclui e foi iniciado em 2006”. 

Submetido à aprovação por mais três vezes consecutivas, teve como resultado final 

a criação da Secretaria de Acessibilidade. 

É oportuno observar a ordem gradativa que a instituição galgou para 

chegar a um patamar mais aprimorado, consoante a ideia de que, para uma 

mudança de paradigma, um planejamento das etapas é a senha para obtenção de 

resultados satisfatórios. Nesse semblante, não se compreende a inclusão sem seu 

caráter processual e dialético, realizada somente sob a batuta da obrigação legal. 

Este projeto inicial “Abrangia várias dimensões da acessibilidade – 

arquitetônica, pedagógica – e era muito voltado para a sensibilização, para a 

construção de uma cultura de inclusão na UFC”. Dele foram desenvolvidos 

seminários mensais, ciclos de palestras, sessões de cinema, cursos e outras 

atividades centradas na educação para inclusão e na institucionalização de um 

núcleo de acessibilidade. 

Estas ações demonstram como o processo inclusivo sempre carece de 

uma preparação para obter sucesso, conquanto venham a significar uma nova 

reviravolta que exige das instituições e das pessoas que as compõem “[...] a 

extinção das categorizações e das oposições excludentes – iguais/diferentes, 

normais/ deficientes – e em nível pessoal, que busquemos articulação, flexibilidades, 

interdependência entre as partes que se conflitavam nos nossos pensamentos, 

ações, sentimentos.” (MANTOAN, 2004, p. 5). 

“Em 2009 a gente [pessoas responsáveis pelo Projeto UFC Inclui] 

pressionou muito a administração superior até que o Reitor instituiu, em dezembro 

de 2009, uma comissão – chamada de Comissão Especial de Educação Inclusiva – 

para fazer um diagnóstico”. Composta de nove membros com e sem deficiência 
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(representantes de docentes, discentes e técnicos-administrativos), esta Comissão 

“... apresentou, em julho de 2010, um documento que reivindicava a criação de um 

setor que cuidasse da questão de forma definitiva e firmasse as diretrizes políticas 

de acessibilidade para universidade”. Após aprovação no Conselho Superior, a 

citada Secretaria foi implantada e, desde agosto de 2010, está se estruturando. 

Sobre os desafios que vem enfrentando desde sua fundação, a 

entrevistada explica que “Hoje, com cerca de dois anos, sentimos que está mais 

sedimentado o trabalho, porque no começo havia poucas pessoas e recursos 

limitados”. Em contrapartida, ela faz a avaliação que “Nosso âmbito de ação fica 

muito voltado a Fortaleza, embora algumas ações, como o seminário de gestão que 

a UFC promove, incluam o pessoal do interior também; mas não houve nenhuma 

ação mais direta e efetiva nos campi do interior ainda”. 

Ao termo grifado subjaz a consciência de que o distanciamento geográfico 

da Secretaria com os campi localizados no interior é fator limitante do trabalho, pois 

se cria um hiato entre o que se efetiva nos campi da capital e nos demais municípios 

onde a UFC está presente. Com vistas a equalizar o trabalho que vem se 

desenvolvendo em Fortaleza e descentralizá-lo, “Em 2013 temos como plano ir aos 

vários campi do interior para fazer um levantamento dos alunos com deficiência, 

conversar com professores, fazer análise dos currículos, perceber como está a 

acessibilidade física e  que recursos tecnológicos têm disponíveis”, frisa a secretária. 

Ao avaliar este entrave, a professora pondera que “... ainda há 

concentração em Fortaleza por circunstâncias físicas, de pessoal e também de 

estruturação da própria Secretaria”. Na transfiguração do plano teórico ao prático, 

ela reflete que “Quando a gente nasce fica meio imaginando mil coisas de imediato, 

mas consegue concretizar bem menos do que o sonhado”. Sem desanimar, conclui 

que a implantação da Secretaria “... revela compromisso da administração superior 

com a causa; sem ingenuidade, porém, sabe-se que isso não se deu porque é 

politicamente correto ou por ser modismo, é muito mais porque a lei exige”. 

“Para levar a efeito todas as exigências legais, a Secretaria fez um plano 

de curto, médio e longo prazos, visando transformar todos os equipamentos da UFC, 

tornando-os acessíveis; esse plano foi feito em 2012 e é muito extenso”. A fim de 

desenvolver tal plano, a UFC vai começar com as adaptações necessárias nos 

prédios mais antigos, dependendo agora só dos recursos que estão sendo 

postulados à União. 
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O Programa Incluir, gerenciado pelo MEC, deixou de lançar editais e 

começou a repassar recursos diretamente para o orçamento da instituição, porém 

“... é uma verba reduzida, que não atende a demanda”. Entretanto, pode-se utilizar 

recursos da Coordenação de Obras e Projetos para alguma adaptação arquitetônica 

em qualquer campi, desde que seja prospectada, “... pois todas as demandas devem 

estar no PDI, se não estiver não serão atendidas”. 

Ao se debruçar sobre as barreiras que a Secretaria enfrenta para lograr 

sucesso no trabalho, a entrevistada amplia o universo da discussão ao elucidar que 

“Fala-se muito de acessibilidade física, mas existem outras dimensões que quase 

não se fala, como acessibilidade à informação e à comunicação, acessibilidade 

linguística...”. Ao completar sua fala, considera que mudança de cultura é sempre 

processual, lenta, “Romper barreiras não é fácil, e mais ainda as barreiras culturais 

que envolvem atitude, mentalidade e concepções. Mas eu avalio que tudo vem 

avançando”. 

Nesse sentido, mesmo os entusiastas da causa, podem, 

inadvertidamente, ter atitudes discriminatórias. A reflexão da entrevistada encontra 

amparo na perspectiva de que “a tolerância, um sentimento aparentemente 

generoso, pode marcar uma certa superioridade de quem tolera”. O caminho da 

valorização das diferenças, portanto, supera o mero respeito que “[...] pode implicar 

um certo essencialismo, uma generalização, vinda da compreensão de que as 

diferenças são fixas, definitivamente estabelecidas, de tal modo que só nos resta 

respeitá-las.” (MANTOAN, 2004, p. 5). 

No que diz respeito à estruturação da Secretaria, as instalações físicas e 

os recursos tecnológicos assistivos são considerados satisfatórios, contudo tudo 

muito circunscrito ao campus Benfica, o que limita muito a aproximação com alunos 

dos demais campi, mormente os interioranos. Os alunos não recebem nenhum 

equipamento para uso individual, devendo, pois, dirigir-se até a sede da Secretaria 

para fazer uso dos equipamentos lá disponíveis. 

A Secretaria, por sua vez, só toma conhecimento dos alunos com 

deficiência que se autodeclaram no ato da matrícula. A entrevistada relata que 

“Encontrei, há pouco tempo, por acaso, uma aluna do curso de Letras com 

deficiência física que nunca se cadastrou. A gente lida com essa resistência da 

própria pessoa não querendo se identificar e temos que respeitar”. 
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Além dessas barreiras de foro íntimo, não há uma ferramenta que dê 

transparência as informações. Assim sendo, a professora admite que, na Secretaria, 

não há números consolidados dos campi do interior, assim declinando de emitir 

parecer sobre o campus Cariri até realizar visita técnica, agendada para 2013 com 

esta finalidade precípua. 

A professora afirma desconhecer se há algum trabalho conjunto e 

alinhado entre as instituições de ensino superior localizadas na RMC; credita essa 

lacuna também a carência de um setor ou comissão responsável para promover 

questões de acessibilidade no campus Cariri da UFC. Ela julga que este trabalho 

conjunto não existe ainda “... porque tem que ter uma pessoa lá que se interesse, se 

mobilize. É isso que a Secretaria deseja fomentar com a visita prevista; 

descentralizar, organizar um grupo para iniciar o trabalho”. Acredita ainda que “a 

gente acaba trabalhando isoladamente porque não há uma política de integração, 

então cada instituição tenta fazer sua parte, sem formar grupos de trabalho 

interinstitucionais”. 

Factualmente, para um grande número de instituições públicas cumprirem 

o que a legislação determina sobre acessibilidade, é necessária uma espécie de 

voluntariado, expediente que acaba contando com a participação de pessoas mais 

sensíveis à causa, as quais passam a assumir, dentro das suas instituições, a 

missão de propagar as concepções oriundas do paradigma da inclusão e de realizar 

todas as tarefas que a necessidade enseja, por vezes sem o conhecimento técnico 

necessário, tendo que se desdobrar para estudar e até imiscuir-se em áreas bem 

distantes de sua formação acadêmica ou de atuação institucional. 

Somente dessa maneira as instituições educacionais estão dando a 

materialidade que a igualdade reclama, pois a carência de profissionais com 

formação na área é notória. As ações afirmativas institucionais, portanto, para além 

da igualdade formal, devem adotar metas que promovam a igualdade efetiva, 

material, com ênfase na redução de todas as desigualdades e no enfoque da 

diferenciação. 

Em conformidade com o que assinala Peces-Barba Martínez (2004), a 

igualdade material deve estar num âmbito que considere as circunstâncias, advindas 

da realidade, como relevantes ou irrelevantes para conseguir peso igual e chegar a 

meta da independência e da liberdade moral, com uso adequado da liberdade social, 

política e jurídica e dos direitos que fundamentam na igualdade material. 
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Na UFC um avanço significativo está em vias de implementação com um 

novo regimento da universidade que garantirá à Secretaria de Acessibilidade a 

conquista de quatro setores (tecnologias assistivas, apoio pedagógico, 

acompanhamento de obras e projetos e formação para acessibilidade). A secretária 

julga que haverá avanços substanciais com bons funcionários nesses setores 

estratégicos, “Temos uma ação urgente de analisar os currículos dos cursos onde 

estão os alunos com deficiência, para atuar na adaptação curricular, mas hoje não 

temos pessoal para isso; o setor de apoio pedagógico poderá atender esta 

demanda”. 

Acerca dos desafios institucionais, foi ponderado que é preciso “... 

minimizar, não digo nem romper porque é um alcance grande demais, as barreiras 

de todo tipo que envolvem a cultura organizacional, concepções, modos de lidar com 

as pessoas”. Em razão desta constatação, a entrevistada julga que “As pessoas 

manifestam certa inadequação com relação às pessoas com deficiência, não porque 

rejeitam, mas porque não sabem como lidar, pois não têm convivência” e estende 

esta percepção às instituições. Finaliza lembrando que “Até a terminologia correta, 

como usar, fica-se com receio, já que hoje tudo é regido pelo politicamente correto”. 

Uma ação concreta que a Secretaria viabilizou foi a produção de uma 

cartilha destinada a toda comunidade da UFC para explicar o que é acessibilidade, 

quais os eixos (atitudinal, tecnológico, arquitetônico e pedagógico) de atuação da 

Secretaria e o seu papel de trabalhar “[...] na formulação de uma política central de 

acessibilidade na UFC, agindo para que esta seja respeitada e implementada nos 

diversos espaços da Universidade”, ressalvando que “[...] não se trata de um órgão 

executor – embora ofereça serviço [...] – e, sim, de um núcleo de fomentação e 

acompanhamento das ações intersetoriais” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

CEARÁ, 2012b). 

Outro aspecto que inspirou reflexões da professora foi a necessidade de 

se tomar os alunos atendidos como parceiros principais, atentando para o fato de 

que “Como já os recebemos adultos, com experiência de vida, já sabendo como 

conduzir seu processo educacional, a universidade deve escutar, perceber o que a 

pessoa acha que é melhor para seu aprendizado”, considerando “obviamente, que 

tem que estar no nível da razoabilidade”. 

Vale aqui considerar a contribuição que a andragogia vem dando para 

área, posto seu olhar apurado, delimitado ao processo educacional de adultos. Além 
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disso, é preponderante a noção de inclusão que valida a voz das pessoas com 

deficiência, sujeitos plenamente capazes de inscrever as formas mais adequadas de 

serem atendidas. 

Muito enriquecedora para o trabalho, a entrevista deixa entrever, porém, 

que o campus Cariri ainda não possui uma política específica que atenda suas 

características essenciais e sua inserção regional. 

Para conferir, in loco, foi mantido contato com o Diretor-Geral do campus, 

Professor Ricardo Ness, a fim de colher informações adicionais, e também foi 

realizada uma visita ao local, mas praticamente todas as informações obtidas foram 

reiteradas, com pouco informe substancial para a pesquisa, somente o fato de que a 

instituição já teve dois alunos com deficiência matriculados, mas, sem um setor 

específico para atender suas necessidades educacionais específicas, ambos 

evadiram em pouco tempo. Ademais, o espaço físico do campus, de construção 

recente, aparentemente atende às normas de acessibilidade arquitetônica, mas 

algumas adaptações precisam ser feitas para atingir plenamente a norma (banheiros 

com boxe para bacia sanitária que não comporta áreas de transferência frontal e 

lateral; rampas com inclinações maiores do que o determinado; batentes na entrada 

de alguns setores da universidade). 

Na UFC Cariri há, portanto, uma inibida ação para inclusão da pessoa 

com deficiência, que, decorrente da falta de um setor local direcionado a este fim e 

da distância da política institucional, materializada na Secretaria de Acessibilidade 

UFC Inclui, limita claramente o atendimento educacional de nível superior para 

pessoas com deficiência residentes na região caririense. 
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Ao refletir sobre as interseções e hiatos encontrados nas instituições 

públicas estudadas no Cariri em relação ao que margeia a inclusão das pessoas 

com deficiência no meio acadêmico, a primeira ponderação que vem à baila incide 

sobre a incipiência das ações em todas elas, fato autodenunciado pelo inexpressivo 

registro de alunos com deficiência beneficiados com educação de nível superior 

frente aos atuais 37 cursos superiores oferecidos, os quais perfazem, juntos, mais 

de mil vagas a cada semestre. 

Decerto este ínfimo número não fala por si; a invisibilidade social a que 

são submetidas as pessoas com deficiência, fruto de preconceitos atávicos, mesmo 

a despeito dos grandes avanços alçados nas últimas décadas, ecoa nesta temática. 

Assim, ele apenas espelha uma inflexibilidade que ainda se percebe na tecitura 

social de hoje: a perspectiva inclusiva assimilada apenas para cumprimento legal, 

sempre entrincheirada em níveis mais elementares, tanto no âmbito educacional 

como no laboral. 

Em razão dessa visão estreita, caridades superficiais substanciam-se 

quando, à revelia, empresas contratam profissionais com deficiência tão somente 

para atender à lei de cotas, mas não investem em sua capacitação, colocando-os 

em posições de pouca funcionalidade; por seu turno, na estrutura educacional, a 

inclusão vem ganhando forças de forma desregulada, com ênfase no nível 

fundamental, leve incentivo no médio e notável lentidão no nível superior. 

Subjaz a isso, uma concepção de caridade que não configura cenário de 

incorporação dos diretos a que fazem jus todos os cidadãos, indistintamente. Nesse 

sentido, julga-se já estar fazendo muito ao permitir o acesso deste grupo na escola 

regular – mormente voltado para convivência social –, mas se fazendo entender que, 

dadas as limitações desses indivíduos, não conseguirão ascensão intelectual e, 

portanto, dificilmente progredirão até o meio acadêmico, instância máxima do 

sistema de educação formal. 

Tendo saído da penumbra legal, o Brasil possui hoje aparato formal 

marcadamente progressista, o qual lança raízes no paradigma da inclusão que se 

descortinou a partir da década de 1990. Em função do pouco tempo dessa mudança 

de paradigma, é necessário considerar o período de transição (processual e em 

constante atualização) pelo qual passa a sociedade brasileira. Isso, todavia, não 
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pode, e não deve, servir de esteio para a não-assimilação, por parte da 

universidades, das políticas públicas lançadas pelo mesmo Poder Público que as 

mantém. Constitui-se acintoso contrassenso, sobretudo se se comparar os números 

de acesso das pessoas com deficiência no ensino superior da iniciativa privada. 

Na RMC essa situação ganha conotação mais pronunciada, posto o 

histórico avanço que a região possui na área educacional e ainda a sua própria 

criação, direcionada ao desenvolvimento regional. Nas instituições pesquisadas há 

notória falta de combinação de forças para superação dos óbices que surgem a 

partir da incorporação de um novo modelo educacional no meio acadêmico, o qual 

deve significar um coletivo empreendimento de sentidos contra-hegemônicos capaz 

de colocar as instituições de nível superior na contramão do elitismo que marcou sua 

história. 

A falta de setor ou instância interna para o qual convirja a coordenação 

das ações inclusivas, lato sensu, é, na maioria das instituições, o grande entrave à 

incorporação das ações afirmativas que visam dar condições de acesso e 

permanência às pessoas com deficiência. Sem este setor, há complicação até 

mesmo para favorecer a acessibilidade, quando da organização dos processos 

seletivos, para atender candidatos com especificidades que pleiteiam uma vaga 

nelas. No que tange ao acompanhamento pedagógico e à conclusão de curso com 

sucesso, essa ausência torna-se verdadeiro abismo. 

Vale aflorar que as instituições colocam, em seus documentos e no 

discurso dos seus representantes, a questão da inclusão das pessoas com 

deficiência como algo positivo, que trará ganhos para todos que delam fazem parte. 

Porém, acabam utilizando argumento que a não preparação do terreno para 

implantação da educação inclusiva se dá porque a “cultura brasileira” é marcada 

pelo imediatismo, assim postergando uma tomada de decisões e posições somente 

para quando da efetiva matrícula deste público. 

Com olhar menos ingênuo, percebe-se que essa representação imagética 

do “brasileiro” ganha êxito mediante a autoridade do agente da imagem. Nesse 

sentido, a ideia-força de acomodação passa a ter uma finalidade prática no 

posicionamento gerencial, mesmo levando-se em consideração que essa percepção 

pode não ter sido aflorada ao nível da consciência dos agentes que representam as 

instituições e, portanto, internalizam e reproduzem o ideário institucional que 

tangencia ao não assumir papeis que deveriam incorporar. 
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Dessa forma, a utilização de uma imagem síntese de “Brasil” como 

justificativa para a parca burocratização institucional poderia ser pensada como 

estratégia utilizada, pelos próprios responsáveis pela burocratização, para diluir a 

avaliação de sua ação institucional a partir de uma imagem anterior a ação deles, 

sobre a qual eles não teriam gerência. 

No que diz respeito à promoção da autonomia do acadêmico com 

deficiência, há relativa dificuldade de aprofundar o tema, tendo em vista que esta 

questão tem relação direta com a vivência e somente uma das instituições tem 

alunos matriculados, não havendo outra experiência atual nas demais. Entretanto, a 

partir das percepções colhidas no contato com os três alunos atendidos atualmente, 

constata-se que há tendência a tutelar a experiência educativa apenas aos 

professores e aos próprios alunos, que afirmam ter a sensação de sobrenadar, pois 

não há diretriz pedagógica definida nem mesmo para tentar guiar os mestres. 

Ao cruzar os resultados com os objetivos específicos da pesquisa, nota-

se que os documentos oficiais das instituições ainda precisam ser melhor 

trabalhados quando focam nas questões de acessibilidade, sobretudo no 

estabelecimento de metas e prazos mais concretos. Os PDIs da UFC e do campus 

Juazeiro do Norte do IFCE já se encontram mais burilados, mas ainda carecem de 

prazos mais definidos. As outras instituições demonstram amadorismo ao tratar do 

tema de forma esporádica, sem objetivos estabelecidos diretamente no PDI, hoje 

principal balizador dos investimentos, pois praticamente qualquer ação que nele não 

se encontre estará fadada à invisibilidade. 

O campus do IFCE, em Juazeiro do Norte, destaca-se pelas ações 

pontuais que, ligadas à Extensão, desenvolve como valor precípuo para incluir a 

aceitação da diversidade humana em sua cultura institucional. Contudo, carece de 

direcionamento nos âmbitos da pesquisa e do ensino, a julgar pela sua baixa 

produção acadêmica sobre o tema e a ascensão limítrofe ao ensino de nível médio. 

Nas outras instituições, pragmaticamente, não se encontram projetos de extensão 

ou de pesquisa em desenvolvimento que apontem para a inclusão de pessoas com 

deficiência. 

A abordagem geral que se verifica em todas as instituições sobre o tema 

inclusivo remete a um campo mais vasto, tratando da inclusão social via qualificação 

profissional dos jovens, o que sinaliza uma visão majoritariamente ajustada à lógica 

de mercado, tornando a preparação para o trabalho como finalidade principal de 
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cada uma delas. Apenas na UFC e no campus do IFCE, em Juazeiro do Norte, a 

perspectiva de abertura para a inclusão da pessoa com deficiência ganha contornos 

especiais, com menções claras e específicas nos PDIs de ambas. 

No levantamento dos alunos com deficiência atendidos pelo serviço 

público, observa-se que não há uma catalogação dos números e da distribuição 

destes alunos nos cursos superiores, resultado do diminuto investimento em setores 

que se apropriem particularmente da tarefa de promover acessibilidade. Mesmo nos 

dois campi do IFCE que já mantém um núcleo para trabalhar com a questão, as 

ações estão muito demarcadas pelas necessidades diuturnas dos alunos que 

cursam o ensino técnico, carecendo de planejamento e estratégias que venham 

escoltar a demanda por ensino superior. 

Os únicos alunos com deficiência ordenadamente matriculados na 

universidade reconhecem que suas inserções e, sobremodo, suas permanências, 

ocorrem prioritariamente em função dos méritos individuais e do apoio que recebem 

de familiares e amigos que se esforçam para auxiliá-los, a ponto de um deles ter 

ajuda coadjuvante de um irmão que buscou especializar-se na área e o acompanha 

nos estudos, inclusive tendo se submetido a concurso público para professor 

temporário da URCA, em março de 2013, para assumir, de maneira oficial, o 

atendimento educacional especializado dos três alunos. 

No que diz respeito ao estímulo à autonomia, não existe apontamento 

institucional que capacite os discentes a exercer uma liberdade de conduta que 

eleve a aprendizagem de cada um. 

Ao contrário, os alunos com deficiência sentem-se solitários e confusos, 

sem saber ao certo que direção tomar, ficando à mercê da liberdade de cátedra dos 

professores, reconhecendo que alguns, mais sensibilizados, esmeram-se por dar 

maior contribuição e atendê-los de forma mais próxima, enquanto uma grande 

parcela elabora as aulas sem nenhuma preocupação com os pressupostos 

elementares da adequação do currículo e/ou das metodologias, ainda a cobrar 

resultados em pé de igualdade com os demais estudantes, fechando os olhos para 

algumas capacidades invariavelmente suplantadas pela deficiência. 

A julgar pelo cruzamento das entrevistas com as exposições dos alunos 

na vivência da sociopoética, é permitido validar que a posição tomada pela 

universidade é de incumbir a situação de inclusão em sala de aula 

predominantemente aos professores e coordenadores de cursos, atribuindo-lhes 



 
126 

inteira responsabilidade de trabalhar com os alunos, sem capacitação básica, 

equipamentos e apoio administrativo/didático-pedagógico, não assumindo uma 

política específica que vise criar condições favoráveis a elaboração de uma boa 

oferta de ensino. 

Um dos pressupostos da educação inclusiva é a internalização de valores 

democráticos e cidadãos em toda estrutura organizacional, objetivando êxito no 

trabalho de adequação do currículo e encerrando o caráter classificatório da 

avaliação de aprendizagem, passando a tratá-la sob o viés processual, cumulativo e 

não-comparativo. Só neste contexto o educando com deficiência poderá ser avaliado 

(e autoavaliar-se) em conformidade com suas possibilidades de alcance e não se 

sentirá diminuído frente a seus colegas de turma. 

A título de recomendação, é importante que as instituições analisadas 

incorporem, de forma autônoma e participativa, o tema da inclusão em seus 

documentos oficiais, encaixando-o nos projetos pedagógicos (dos cursos e de cada 

instituição como um todo) e nos planos estratégicos que guiam os passos 

administrativos, etapa básica para criação de ambiente favorável à cultura inclusiva 

de forma prática, vivencial. Vale também indicar a elaboração de currículos que 

reflitam a realidade social e cultural da RMC, para dar maior proximidade com a 

história de vida dos alunos e com a missão das próprias instituições. 

Ademais, os processos de regulação dos cursos de educação superior 

impetrados pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES 

têm, ultimamente, evidenciado a ausência ou inconsistências na acessibilidade dos 

ambientes acadêmicos, gerando diligências contínuas e sérias, difíceis de serem 

resolvidas em tempo hábil. 

Além disso, é fundamental desenvolver um trabalho prévio que busque 

antecipar-se as demandas nascidas do processo de inclusão das pessoas com 

deficiência; se não com as especificidades de cada deficiência, ao menos com 

aquilo que, de forma geral, é basilar para aceitação deste público. 

Nesse caminho, um importante ato é a adaptação e sinalização dos 

espaços físicos já existentes e a adequação de todos os projetos arquitetônicos, 

com observância irrestrita às normas da ABNT, a fim de evitar circunstância de 

pseudoacessibilidade. Para tanto, é preciso que cada instituição empreenda uma 

avaliação, com profissionais especializados, de suas condições atuais de 

acessibilidade física em todos os seus espaços (internos e externos). 
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Outra preocupação deve ater-se aos portais institucionais na internet, os 

quais devem garantir total acessibilidade a todos os públicos, pois são o recurso de 

comunicação social mais utilizado na atualidade. 

Capacitação docente contínua e instalação de setor nas dependências da 

instituição, ligado diretamente ao ensino e com encargo das ações de inclusão, é 

outra condição substancial para imprimir qualidade na incorporação da cultura 

inclusiva, saindo do mero cumprimento das leis. Este setor deverá ter um papel 

político de articulador, fazendo uma ponte entre os alunos e toda a cadeia que 

compõe a instituição (professores-coordenações-administração superior), com 

recursos financeiros destinados exclusivamente a ele, a fim de lutar para que as 

condições de exclusão se erradiquem, sem, no entanto, assumir o papel dos 

docentes, apenas mediando a relação aluno/professor. 

Alocados neste setor, deve haver profissionais para dar suporte ao 

atendimento educacional especializado, hoje a carência mais evidente em todas que 

foram avaliadas. Também há que possuir moderna tecnologia assistiva que, num 

primeiro momento, atenda as generalidades e depois, a partir das necessidades 

oriundas de cada matrícula efetivada, possam dar cabo das necessidades 

educacionais de cada indivíduo, em razão das limitações impostas pelos diversos 

tipos de deficiência. Esta tecnologia está em célere atualização em busca de 

aperfeiçoamento, portanto, o setor deve fazer parte do PDI para acompanhar os 

frequentes aprimoramentos. 

No caso especial da UFCA, a qual está na iminência de se firmar no 

Cariri, a UFC deve estimular a formação de uma comissão que assuma o 

compromisso inclusivo com o fito de que esta nova institucionalidade já brote de 

forma mais plena e sintonizada com os anseios sociais da RMC. 

Estímulo a pesquisas e produção de materiais didáticos para área 

inclusiva, os quais sendo utilizados também nas aulas regulares ajudarão ainda 

alunos sem deficiência, deve ser um eixo dentro dos cursos, sobremodo naqueles 

voltados para preparação de futuros docentes e nos que trabalham com a produção 

de diversas tecnologias. O desafiador da produção de materiais é criar 

equipamentos e metodologias que auxiliem na aprendizagem não só, mas também, 

das pessoas com deficiência. 

Igualmente importante é a capacitação profissional dos servidores 

técnico-administrativos para atender corretamente os educandos com deficiência, 
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como forma de assegurar a lisura e a presteza dos processos internos, bem como o 

qualitativo atendimento ao público externo. 

Recomenda-se ainda maior aproximação das instituições investigadas 

entre si, para aliança de forças e construção conjunta de experiências, com vistas a 

consolidar o desenvolvimento regional também no âmbito inclusivo, exercendo 

assim a proatividade que deve ser traço primordial da academia. 

Muitos aspectos, pensados e repensados ao longo da construção deste 

trabalho, acabaram ficando de fora por força da restrição de tempo e recorte 

delimitativo facultado pelo pesquisador e pela orientadora, a fim de que sua 

realização se fizesse factível. Assim, ainda há vários campos a explorar, como o 

estudo das trajetórias pessoais dos discentes com deficiência, a análise de toda a 

cadeia envolvida com a inclusão da pessoa com deficiência no ensino superior 

(incluindo-se professores e coordenadores de cursos), crítica aos documentos 

elaborados pela comunicação social das instituições, ou ainda uma incursão para 

além dos muros institucionais, com alvo nos mantenedores, para melhor 

entendimento de como é tratado o tema em instâncias superiores. Os caminhos 

ficam abertos para futuros mergulhos que podem abranger o estudo de forma mais 

expansiva e subsidiar novos projetos. 

Em face do pragmatismo deste trabalho e do seu caráter diagnóstico, 

harmônico à vertente profissional do programa de mestrado no qual está inserido, 

sua pretensa contribuição será, após apreciação acadêmica, servir de balizador para 

a construção de um fórum regional de educação inclusiva na RMC, sob a 

coordenação das instituições envolvidas na pesquisa, mas extensivo ao poder 

público local, à iniciativa privada, às escolas inclusivas e de educação especial, a fim 

de constituir intelectualidade e força prática para tentar reverter o quadro 

desanimador que ora se apresenta na região e fortalecer as políticas públicas da 

área educacional que enfatizam a inclusão. 

Essa foi a força motriz de todo o percurso, cativadora da empatia de todas 

as pessoas e instituições que se abriram a dar suas colaborações na esperança de 

um trabalho com maior alcance pragmático. 

Para tanto, o lume que trouxe claridade a todo trajeto foi contribuir com a 

educação pensada para a promoção da diversidade humana, âncora das 

possibilidades reais de exercício da plena cidadania e da criação de uma nova 

atmosfera social que, ao propiciar progresso social e econômico vinculado ao 
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adiantamento intelectual, moral e espiritual de todos, consolida a justiça como 

condição inalienável de construir um mundo mais irmão. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA DIRIGIDA AOS 

REPRESENTANTES INSTITUCIONAIS 

 
Os questionamentos estruturantes são:  

1. A instituição está alinhada a alguma política pública de inclusão social? Se sim, 

como se efetiva? 

2. Como funciona a implementação de ações inclusivas na instituição? Há algum 

departamento/setor responsável pela inclusão das pessoas com deficiência?  

3. A instituição possui recursos e/ou equipamentos específicos para incluir pessoas 

com deficiência nos cursos superiores?  

4. Há alinhamento de ações inclusivas com as demais instituições públicas que 

ofertam ensino superior na RMC?  

5. Quais os principais desafios para implantação de uma cultura de inclusão na 

instituição?   

 
Observação: As questões foram apenas eixos temáticos que se desdobraram em 
outras discussões. 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE SOCIOPOÉTICA 

UTILIZADA COM ESTUDANTES SUJEITOS DA PESQUISA 

 

1. Relaxamento inicial utilizando aromas – essência relaxante de canela - e sons - 

música instrumental suave – para conduzir os alunos a um estado de tranquilidade e 

abertura para reflexão. 

2. Gravação em áudio durante todo processo utilizada para registro dos discursos. 

3. Explanação acerca dos limites do trabalho, circunscritos à trajetória escolar e 

universitária de cada aluno participante. 

4. Elencou-se os 16 lugares geomíticos que embasam a técnica. 

5. Oportunizou-se um momento para expressão de cada um, a qual aconteceu ora 

de forma dialógica, ora individual. Foi ressaltado ainda que a liberdade de expressão 

deveria ser o fio condutor da vivência. 

6. Discussão em grupo de temas surgidos na conversa. 

7. Agradecimento e encerramento. 

 

Observação: A técnica de sociopoética foi adaptada em função dos objetivos da 

pesquisa já estarem firmados e não haver possibilidade de serem reordenados, 

mesmo que a participação dos alunos assim ensejasse e também em razão da 

limitação oriunda da deficiência visual dos participantes, fator que redirecionou as 

diretrizes do método; assim, no lugar de trabalhar com produção de manifestações 

artísticas, optou-se por utilizar uma técnica inicial de relaxamento e também utilizou-

se gravação em áudio durante todo processo, para melhor registro dos resultados.  
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APÊNDICE C – MODELO DO TERMO DE LIVRE CONSENTIMENTO ASSINADO 

PELOS REPRESENTANTES INSTITUCIONAIS 

   

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR 

TERMO DE LIVRE CONSENTIMENTO 

 Guilherme Brito de Lacerda, aluno do curso de MESTRADO PROFISSIONAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS E 

GESTÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - POLEDUC, ofertado pela Universidade Federal do Ceará – UFC, vem 

solicitar a colaboração de V. Sa para a realização da pesquisa intitulada “POLÍTICAS DE ACESSO, AUTONOMIA E 

PERMANÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR DA REGIÃO 

METROPOLITANA DO CARIRI”, cujo objetivo central é estudar de que maneira as instituições públicas de 

ensino superior da RMC vêm oferecendo condições para a inclusão das pessoas com deficiência no segmento 

que atendem. 

Sua contribuição é essencial e consiste em participar de entrevista gravada em áudio, que trata das 

questões norteadoras que envolvem a pesquisa, a qual fornecerá relevantes dados a respeito de sua 

compreensão sobre a educação inclusiva na instituição ________________. 

Vale ressaltar que os dados obtidos serão utilizados com finalidade estritamente científica. Sua 

colaboração é de fundamental importância! 

Para participar, é necessário estar ciente de que: 

      A) Sua participação é voluntária; 

B) As partes mais relevantes do seu discurso serão transcritas para a referida dissertação e servirão 

para análise da conjuntura atual acerca do tema em estudo; 

C) Antes da publicação e da defesa pública, V. Sa. terá acesso à parte da dissertação na qual seu 

discurso está expresso para aquiescência ou proposição de ajustes.  

D) Não existe nenhum risco previsível em participar deste estudo. 

Qualquer informação adicional sobre a pesquisa poderá ser obtida com o próprio pesquisador através 

dos fones e/ou e-mails abaixo: 

 Guilherme Brito de Lacerda - (88) 8807.6976 
E-mail: guilhermeblacerda@hotmail.com 

Na certeza de contar com sua valorosa colaboração, sinceros agradecimentos. 

CONSENTIMENTO 

Considerando as questões acima, eu, 

_____________________________________________________________, tendo tomado conhecimento dos 

objetivos deste trabalho e concordando com a participação neste projeto, autorizo a utilização das informações 

por mim concedidas na realização desta pesquisa. 

Crato-CE,______ de _____________ de 2013. 

 

____________________________________________  

Participante 
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APÊNDICE D – MODELO DO TERMO DE LIVRE CONSENTIMENTO ASSINADO 

PELOS ESTUDANTES SUJEITOS DA PESQUISA 

   

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR 

TERMO DE LIVRE CONSENTIMENTO 

 Guilherme Brito de Lacerda, aluno do curso de MESTRADO PROFISSIONAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS E 

GESTÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - POLEDUC, ofertado pela Universidade Federal do Ceará – UFC, vem 

solicitar a colaboração de V. Sa para a realização da pesquisa intitulada “POLÍTICAS DE ACESSO, AUTONOMIA E 

PERMANÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR DA REGIÃO 

METROPOLITANA DO CARIRI”, cujo objetivo central é estudar de que maneira as instituições públicas de 

ensino superior da RMC vêm oferecendo condições para a inclusão das pessoas com deficiência no segmento 

que atendem. 

Sua contribuição é essencial e consiste em participar de técnica de pesquisa – sociopoética - gravada em 

áudio, que trata das questões norteadoras que envolvem a pesquisa, a qual fornecerá relevantes dados a 

respeito de sua compreensão sobre a educação inclusiva na instituição em que estuda. 

Vale ressaltar que os dados obtidos serão utilizados com finalidade estritamente científica. Sua 

colaboração é de fundamental importância! 

Para participar, é necessário estar ciente de que: 

A) Sua identidade será mantida em sigilo no corpo do trabalho; 

B) Sua participação é voluntária; 

C) As partes mais relevantes do seu discurso serão transcritas para a referida dissertação e servirão 

para análise da conjuntura atual acerca do tema em estudo; 

D) Antes da publicação e da defesa pública, V. Sa. terá acesso à parte da dissertação na qual seu 

discurso está expresso para aquiescência ou proposição de ajustes.  

E) Não existe nenhum risco previsível em participar deste estudo. 

Qualquer informação adicional sobre a pesquisa poderá ser obtida com o próprio pesquisador através 

dos fones e/ou e-mails abaixo: 

 Guilherme Brito de Lacerda - (88) 8807.6976 
E-mail: guilhermeblacerda@hotmail.com 

Na certeza de contar com sua valorosa colaboração, sinceros agradecimentos. 

 

CONSENTIMENTO 

 

Considerando as questões acima, eu, _________________________, aluno do curso de _______________ da 

URCA, tendo tomado conhecimento dos objetivos deste trabalho e concordando com a participação neste 

projeto, autorizo a utilização das informações por mim concedidas na realização desta pesquisa. 

Crato-CE,______ de _____________ de 2013. 

 

____________________________________________  

Participante 
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