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“Superar as dificuldades estruturais 
identificadas [...] é um desafio que precisa ser 
encarado com determinação, visando uma 
inclusão real do aluno com deficiência visual 
no Ensino Superior, contribuindo para a 
desconstrução de estigmas, estereótipos, que 
circunscrevem o ato de ver, caminhando assim 
na direção da extinção da ‘ditadura da visão’ 
(GALVÃO et al., 2015, p.157)”. 



RESUMO 

 
A Educação é um direito social, sendo dever do Estado garantir o ingresso ao Ensino 
Superior. No entanto, o importante não é apenas o acesso universal, mas principalmente a 
permanência dos indivíduos nas instituições de ensino. Nesse sentido, a avaliação da 
aprendizagem é um momento privilegiado no que concerne à pessoa com deficiência visual. É 
necessário o reconhecimento de suas caraterísticas para que possa aprender e ser avaliada de 
forma qualificada. Ainda é constatada uma escassez de estudos sobre a avaliação da 
aprendizagem para a pessoa com deficiência visual no Ensino Superior em âmbito nacional. 
Este estudo se fundamenta na compreensão de avaliação da aprendizagem em uma 
perspectiva inclusiva, como propõem Beyer (2005), Hoffmann (2001, 2005, 2008, 2011), 
Luckesi (2005), e nas ideias de Amiralian (1997, 2004), Lemos (1999, 2000), Masini (1993, 
2007, 2013), Vianna (2000, 2005), dentre outros. Seu objetivo geral é investigar as condições 
de acessibilidade no vestibular da Universidade Regional do Cariri - URCA e na avaliação da 
aprendizagem para alunos com deficiência visual na instituição. Especificamente, objetiva: i) 
identificar os recursos ofertados pela instituição com o intuito de garantir a acessibilidade ao 
candidato com deficiência visual no vestibular; ii) verificar a realidade avaliativa dos alunos 
com deficiência visual na entrada e permanência na universidade; iii) coletar sugestões dos 
alunos com deficiência visual e dos professores para a melhoria dos procedimentos de seleção 
ao Ensino Superior e da avaliação da aprendizagem. Para esse propósito, foi realizada uma 
pesquisa qualitativa na forma de estudo de caso na URCA. Os instrumentos utilizados para a 
coleta de dados foram a entrevista semiestruturada, o questionário aberto e a análise de 
documentos. Foi realizada uma análise de conteúdo dos dados coletados. A amostra é 
intencional, formada por 33 sujeitos: i) 5 alunos com deficiência visual matriculados nos 
seguintes cursos de graduação: Ciências Sociais, Biologia, Direito, Geografia e Letras; ii) a 
Vice-Presidente da Comissão Executiva do Vestibular (CEV); iii) um membro do grupo 
gestor do Núcleo de Acessibilidade da URCA (Nuarc) ; iv)  20 professores e 4 coordenadores; 
v) um candidato aprovado no mestrado profissional em Educação que possui deficiência 
visual e vi) o Pró-Reitor de Ensino de Graduação (PROGRAD). Os resultados apontam para a 
inadequação de recursos de acessibilidade no sentido de reconhecer, nos candidatos ao 
vestibular com deficiência visual, a diferença entre pessoas com cegueira e com baixa visão. 
Inclusive, com a necessidade de identificar distinções entre os candidatos com baixa visão. Os 
resultados são ratificados quando observado o processo de avaliação no decurso da graduação, 
que comprovam essa necessidade de distinção mesmo com alunos com perdas visuais bem 
similares. Conclui-se que existe uma identidade da pessoa com deficiência visual que está 
respaldada nas necessidades pedagógicas individuais e nas diferenças entre alunos com 
cegueira e baixa visão no que diz respeito tanto à seleção de ingresso como à avaliação da 
aprendizagem. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Acessibilidade. Alunos com deficiência visual. Avaliação da 
aprendizagem. Ensino Superior. 
 



ABSTRACT 
 
Education is a social right. It is a duty of the state to provide the access to Higher Education. 
Nevertheless, it is not only important the universal access but mainly the permanence of 
students at the university. In that sense, assessment of learning is a privileged moment for 
people with visual disability. It is necessary to know their characteristics in order to improve a 
better process of learning and assessment. There is a lack of a larger discussion on the theme 
concerning assessment for people with visual disability in Higher Education in Brazil. Beyer 
(2005), Hoffmann (2001, 2005, 2008, 2011), Luckesi (2005), Amiralian (1997, 2004), Lemos 
(1999, 2000), Masini (1993, 2007, 2013), Vianna (2000, 2005), among other authors 
proposed a theoretical framework to this study according to an inclusive assessment of 
learning. The main purpose of the current research was to accomplish an investigation about 
the conditions of accessibility for students with visual disability in Universidade Regional do 
Cariri – URCA regarding the process of selection and admission for Higher Education as well 
as the practice of assessment of learning. Specifically, this study aimed: i) identifying the 
accessibility resources offered by the exam of selection and admission for people with visual 
disability; ii) verifying the students’ reality concerning educational assessment during access 
and permanence at the university; iii) gathering suggestions of students with visual disability 
and their professors for a better process of selection and admission for Higher Education and 
practice of assessment of learning. Thus, a qualitative research was accomplished, as a case 
study. Semi-structured interview, non-structured questionnaire and document analysis were 
used as instruments for data collection. A content analysis of the collected data was 
accomplished. The sample was intentional and composed by 33 subjects altogether: i) 5 
students with visual disability registered in the following graduation courses: Social Sciences, 
Biology, Law School, Geography and Literature; ii) the vice-president of the process of 
selection and admission; iii) a member of the accessibility center of URCA (Nuarc); iv) 20 
professors and 4 coordinators; v) a student with visual disability of a master’s degree in 
Education and vi) the Pro rector of graduation. The results pointed out an inadequacy of 
accessibility resources for students with visual disability, with no distinction between 
candidates who are blind or visually impaired for the exam of selection and admission. 
Indeed, it is necessary to identify differences regarding visually impaired people. The results 
revealed the same about the need of distinction for blind and visually impaired students 
regarding learning assessment, even though they present similar visual disabilities. In 
conclusion, there is an identity of the person with visual disability based on the educational 
needs and differences of blind and visually impaired students related to the process of 
selection and admission as well as to the practices of learning assessment. 
 

Key-words: Accessibility. Students with visual disability. Assessment of learning. Higher 
Education 

 

 
 



RESUMEN 
 
 
La educación es un derecho social. Es deber del Estado garantizar el ingreso a la enseñanza 
superior. No obstante, no se trata sólo del acceso universal, sino también de la permanencia en 
las instituciones de enseñanza. Así que la evaluación del aprendizaje es un momento 
privilegiado no que se refiere a una persona con discapacidad visual. Es necesario o 
reconocimiento de sus características para que pueda aprender y ser evaluada de forma 
cualificada. Aún se constata una escasez de estudios acerca de la evaluación del aprendizaje 
para la persona con discapacidad visual en la enseñanza superior a nivel nacional. Este estudio 
se fundamenta en la comprensión de la evaluación del aprendizaje desde una perspectiva 
inclusiva, como propone Beyer (2005), Hoffmann (2001, 2005, 2008, 2011), Luckesi (2005), 
y en las ideas de Amiralian (1997, 2004), Lemos (1999, 2000), Masini (1993, 2007, 2013), 
Vianna (2000, 2005), entre otros. El objetivo general de la investigación fue investigar las 
condiciones de accesibilidad en el procedimiento de selección de la Universidade Regional do 
Cariri - URCA y en la evaluación del aprendizaje para los alumnos con discapacidad visual en 
la universidad. Los objetivos específicos fueron: i)  identificar los recursos ofrecidos por la 
institución con el fin de garantizar la accesibilidad del candidato con discapacidad visual en el 
procedimiento de selección; ii) verificar la realidad evaluativa de los alumnos con 
discapacidad visual en la entrada y permanencia en la universidad; iii) recoger sugerencias de 
los alumnos con discapacidad visual y de sus profesores para la mejora de los procedimientos 
de selección a la Enseñanza Superior y de la evaluación del aprendizaje. Así, una 
investigación cualitativa fue llevada a cabo, caracterizada como un estudio del caso en la 
URCA. Los instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron la entrevista 
semiestructurada, el cuestionario abierto y el análisis de documentos. Se realizó un análisis de 
contenido de los datos recolectados. La muestra es intencional y está compuesta por 33 
sujetos: 5 alumnos con discapacidad visual matriculados en los siguientes cursos de 
graduación: Ciencias Sociales, Biología, Derecho, Geografía y Letras; ii) la vicepresidenta  
del procedimiento de selección; iii) un miembro del grupo gestor del núcleo de accesibilidad 
de la URCA (Nuarc); iv) 20 profesores y 4 coordinadores; v) un candidato aprobado en el 
máster en Educación que presenta discapacidad visual y vi) el Prorrector de Enseñanza. Los 
resultados dan cuenta de una inadecuación de recursos de accesibilidad a fin de  reconocer, en 
los candidatos al procedimiento de selección con discapacidad visual, la diferencia entre 
personas con ceguera y con baja visión. Incluso, con la necesidad de identificar distinciones 
entre los candidatos con baja visión. Los resultados se ratifican cuando se observa el proceso 
de evaluación en el curso de la graduación, que comprueba esa necesidad de distinción 
incluso con alumnos con pérdidas visuales similares. Se concluye que existe una identidad de 
la persona con discapacidad visual que está respaldada en las necesidades pedagógicas 
individuales y en las diferencias entre alumnos con ceguera y baja visión en lo que se refiere 
al procedimiento de selección y a la evaluación del aprendizaje. 
 
Palabras-clave: Accesibilidad. Alumnos con discapacidad visual. Evaluación del aprendizaje. 
Enseñanza superior. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

“O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um 
imperativo ético e não um favor que podemos ou não 
conceder uns aos outros. […] Qualquer discriminação é 
imoral e lutar contra ela é um dever por mais que se 
reconheça a força dos condicionamentos a enfrentar”. 

(FREIRE, 1996, p. 66) 

 
A Educação é um direito social, sendo dever do Estado provê-la, assim afirma a 

Constituição Federal (1988) (BRASIL, 2015). Nesse sentido, o que importa, no campo 

educacional, não é apenas o acesso universal, mas principalmente a permanência dos 

indivíduos nas instituições de ensino. De acordo com Santos e Teles (2012), a Declaração de 

Salamanca é o início de uma nova visão de Educação para pessoas com deficiência a partir de 

1994. Promovida pelo governo da Espanha em parceria com Organização das Nações Unidas 

para Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), a Conferência Mundial sobre Necessidades 

Educacionais Especiais acabou resultando em um dos documentos mais importantes para a 

promoção da Educação Inclusiva em todo o mundo. Documento que norteia caminhos e 

atitudes para se desenvolver uma educação de qualidade para todos os indivíduos. No Brasil, 

a partir da Declaração de Salamanca (BRASIL; MEC, 1994), documento histórico da 

Educação Especial, constata-se um movimento crescente de alunos em processo de inclusão 

na Educação Básica, dado o aumento das matrículas nesse nível de ensino.  

De acordo com a Sinopse Estatística da Educação Básica (2016), 796.486 alunos 

com deficiência, Autismo, Síndrome de Asperger, Síndrome de Rett, Transtorno 

Desintegrativo da Infância – TDI, Altas Habilidade/Superdotação foram matriculados em 

classes comuns no ano de 2016.  Destes alunos, 6.037 possuem cegueira e 64.405 tem baixa 

visão. Estatísticas que podem e devem se projetar para o Ensino Superior (INEP, 2017).  

Segundo documento de consulta, de maio de 2013, para a Conferência Nacional 

de Educação (CONAE 2014) “entre os anos de 2003 e 2011, o número de matrículas”1 no 

Ensino Superior “[...] passou de 5.078 para 23.250, revelando um crescimento de 358%. 

Contudo, 72% das matrículas de estudantes com deficiência estão em instituições privadas de 

educação superior”. Esse mesmo documento explica que, mesmo com um conjunto de 

políticas que inclui o apoio ao financiamento da expansão e interiorização das Instituições de 

                                                           
1 Nos anos seguintes - 2012, 2013, 2014 e 2015 - as Sinopses Estatísticas do Ensino Superior e os Resumos 
Técnicos não apresentam números de matrícula de pessoas com deficiência. Há apenas um indicativo para 
análise de recursos de acessibilidade. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/web/guest/censo-da-educacao-
superior>. Acesso em: 08 jun. 2017. 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/censo-da-educacao-superior
http://portal.inep.gov.br/web/guest/censo-da-educacao-superior
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Ensino Superior (IES) públicas federais, existem desafios expressivos para democratizar o 

acesso, a permanência e superar as diferenças entre as regiões na Educação Superior 

Brasileira (INEP, 2013, p. 70). No ano de 2013, o documento Principais Indicadores da 

Educação de Pessoas com Deficiência (INEP, 2013) apresenta gráficos sobre o acesso das 

pessoas com deficiência prioritariamente à Educação Básica. Nesse material, há apenas um 

gráfico que faz referência ao Ensino Superior. No ano de 2013, o número total de matrículas 

de pessoas com deficiência é 29.221, preservando o mesmo quadro de maior acesso no ensino 

privado (19.812), em comparação ao público (9.409).  

Em 2017, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP) divulgou, no dia 31 de agosto, o material “Censo da Educação Superior 2016 

– Divulgação”, que apresenta, em seus dados, 11.037 alunos com baixa visão e 2.075 

estudantes com cegueira matriculados na graduação da Educação Superior. 

Mesmo com o crescimento de matrículas, esse recorte representa a necessidade de 

repensar o modelo de Integração2 até então coexistente com o processo inclusivo. Apesar do 

discurso sobre a importância do acesso, a integração exige mudanças do indivíduo, em 

direção à sua normalização3. Já o paradigma da inclusão aponta para a reorganização dos 

espaços educacionais. Ou seja, para uma Educação Inclusiva e de qualidade, é preciso um 

construto de ações no processo educativo, fruto das relações entre professores, alunos, 

instituições de ensino e sociedade em geral (OLIVEIRA et al., 2017). 

“Na Inclusão, as ingerências ocorrem tanto no desenvolvimento do sujeito quanto 

na necessidade de mudanças na realidade social sejam elas de ordem física, humana, 

estrutural dentre outras” (OLIVEIRA et al., 2017, p. 234). Segundo Beyer (2005), a diferença 

está em que, na integração, permanecem as individualidades e a inclusão chama as 

instituições à responsabilidade. 

Conforme afirmam Fernandes e Glat (2005), na prática, o modelo de atendimento 

segregado4, o de integração e o da inclusão coexistem em variadas configurações no sistema 

                                                           
2 Para Sassaki (2006, p. 33), “a integração [...] constitui um esforço unilateral tão somente da pessoa com 
deficiência e seus aliados (a família, a instituição especializada e algumas pessoas da comunidade que abracem a 
causa da inserção social), sendo que estes tentam torná-la mais aceitável no seio da sociedade”. 
 
3 De acordo com Omote (1999), normalização é a ideia de permitir que os deficientes possam dispor de 
condições de vida o mais próximo possível das pessoas comuns. Negando sua condição e encorajando-os a 
buscar condições de acomodação à realidade a qual estão inseridos.  
 
4 “A história do tratamento dispensado pelas sociedades aos seus deficientes confunde-se com a história das 
conquistas dessas sociedades em direção à melhoria na qualidade de vida das populações. Houve formas 
extremas de segregação praticadas em relação a deficientes, em épocas difíceis para a maioria das pessoas 
comuns. Os deficientes deixaram de ser abandonados à própria sorte, conquistando direito à vida. Iniciaram um 
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educacional brasileiro. As formas de exclusão escolar, na perspectiva da Educação Inclusiva, 

podem se tornar mascaradas e sutis. Colocar dentro de uma sala de aula não assegura que 

aluno esteja incluído. Por exemplo, realizar uma atividade em sala onde apenas uma parte do 

grupo possa participar, é uma atitude excludente. A falta de equidade proporciona 

desigualdades no processo de ensino-aprendizagem.  

Entretanto, mesmo nesse contexto adverso, uma vez iniciado o caminho para 

incluir, estabelece-se uma ruptura com os processos de exclusão históricos vivenciados pelas 

pessoas com deficiência, favorecendo novos caminhos sociais e educacionais (BAPTISTA, 

2006).  

A inclusão requer mudanças e situações que não são resolvidas com soluções 

lineares, definitivas e já elaboradas. Pelo contrário, são vistas como desafiadoras de 

raciocínios, de tomadas de decisão, de solução de problemas, o que exige flexibilidade, 

análises por diferentes ângulos, relações (professor-aluno, aluno-aluno, aluno-aprendizagem), 

dentre outros fatores (OLIVEIRA; VIANA, 2014). Ou seja: “O modo como os alunos se 

integram ao contexto do ensino superior faz com que eles possam aproveitar melhor (ou não) 

as oportunidades oferecidas pela universidade, tanto para sua formação profissional quanto 

para seu desenvolvimento psicossocial” (TEIXEIRA et al., 2008, p. 186). 

Compreendendo a complexidade desse tema, a avaliação educacional tem um 

lugar de destaque nesse processo. Sendo parte importante na relação didática, existem 

implicações pedagógicas que extrapolam os aspectos técnicos e metodológicos, atingindo 

aspectos sociais, éticos e psicológicos determinantes. Sem a clareza do seu significado, 

professores e alunos vivenciam intuitivamente práticas avaliativas que podem tanto estimular, 

promover, gerar avanço e crescimento, como podem desanimar, frustrar e, por conseguinte, 

inibir os sujeitos envolvidos nesse processo (OLIVEIRA; VIANA, 2015). 

Entendendo que justificar é parte nessa pesquisa, faz-se necessário perpassar por 

três dimensões: a pessoal, a profissional e a social. É oportuno dizer que explicar é importante 

quando se quer exprimir motivações. Ademais, o encontro com o tema de pesquisa precisa 

contemplar o universo do desejo atrelado à contribuição no fenômeno a ser estudado. 

Visualizando a caminhada pessoal e profissional, esta também está 

intrinsecamente ligada à escolha deste estudo e seu tema. Uma das razões vem da experiência 

familiar: o anseio de contribuir com a melhoria da educação de pessoas com deficiência 

                                                                                                                                                                                     
longo percurso em direção à conquista do direito à vida digna e integral, abandonando os porões, asilos e 
grandes instituições residenciais. As crianças e jovens deficientes conquistaram direito à educação escolar, 
frequentando a mesma escola ou até a mesma classe junto com alunos não deficientes” (OMOTE, 1999, p. 4). 



23 
 

impulsionada pelo fato de ter duas cunhadas e um irmão surdos. Isso desencadeou uma 

trajetória que iniciou na graduação, com a busca por maiores esclarecimentos e opções que 

possibilitassem a verdadeira inclusão educacional para pessoas com surdez. A mesma foi 

ampliada na formulação de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) na graduação5 e 

posteriores pesquisas nas pós-graduações latu sensu (especialização) e strictu sensu6 

(Mestrado). Na experiência do Mestrado, houve um contato com o debate sobre a avaliação 

na Educação Básica que deixou alguns questionamentos e a vontade de ampliar as relações 

com essa área de pesquisa.  

No campo do fazer profissional, a experiência com Ensino Superior iniciou logo 

depois do término da graduação em Pedagogia, em 2002, na Universidade Estadual do Ceará 

(UECE). A partir de 2004, a docência nesse nível de ensino na Universidade Estadual Vale do 

Acaraú (UVA) (2004-2014) constitui uma trajetória profissional permeada por experiências 

que vinculam a Educação à pessoa com deficiência. Por exemplo, em 2013, foi realizada uma 

pesquisa no âmbito da graduação que se tratava de um estudo para compreender quais ações 

estavam sendo desenvolvidas para promover a acessibilidade na referida universidade7. 

Ademais, o ingresso na Universidade Regional do Cariri (URCA), em 2015, e o 

interesse persistente em contribuir para o processo inclusivo fomentam experiências que, a 

cada dia, trazem objetos de investigação pertinentes e aguçam a curiosidade de pesquisador. 

Esse desejo latente convergiu para um momento promissor dentro da IES que foi a criação de 

um núcleo para pensar a acessibilidade de alunos com deficiência no Ensino Superior.  

O Núcleo de Acessibilidade da URCA (Nuarc) foi inaugurado em março de 2016, 

sob a gestão de cinco professores: George Pimentel Fernandes (coordenador), Francisco Jeari 

Silva, Luciana Maria de Sousa Macedo, Marla Vieira Moreira de Oliveira e Martha Milene 

Fontenelle Carvalho. Está diretamente ligado às ações da Pró-Reitoria de Graduação – 

PROGRAD/URCA sob a gestão do Prof. Egberto Melo (Pró-Reitor) e Isabelle Luna (Pró-

Reitora Adjunta). O Nuarc surgiu da necessidade de criar um espaço institucional para 

atendimento especializado em uma universidade pública. Emergiu da percepção do cenário de 

                                                           
5 MOREIRA. M. V. O intérprete de libras e a escola: um olhar sobre a prática profissional no Instituto de 
Educação do Ceará. 2002. 44f. Monografia – Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza-Ceará, 2002. 
 
6 OLIVEIRA, M. V. M. de. Educar para a diversidade: um olhar Sobre as políticas públicas para a Educação 
especial desenvolvidas no Município de Sobral (1995-2006). 2007. 146f. Dissertação (Mestrado em Políticas 
Públicas e Sociedade) – Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza-Ceará, 2007. 
 
7 “Ensino Superior: Primeiras reflexões sobre acessibilidade e avaliação para pessoa com deficiência na 
Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA”.  
 



24 
 

graduandos com deficiência que, com sérias dificuldades, estão chegando ao Ensino Superior. 

Seu objetivo é viabilizar ações que promovam o acesso e a permanência de pessoas com 

deficiência (CEARÁ, 2016).  

É um espaço recente na universidade, no qual transitam muitas necessidades e 

desejos. Esse novo fato evidenciou algumas reflexões interessantes, como a necessidade de 

identificar: os alunos com deficiência na universidade; os espaços que eles ocupam (cursos de 

graduação em que estão matriculados); o processo de ingresso e permanência através de 

métodos e instrumentos de avaliação, inclusive o debate sobre a criação de cotas para o 

vestibular 8. 

A relevância social desse estudo recai na importância dos achados sobre a 

temática. Academicamente, essa pesquisa se justifica pela escassez de material científico 

acerca do assunto e pela busca de contribuições consistentes para acessibilidade no certame e 

permanência na universidade. No tocante à avaliação da aprendizagem no Ensino Superior, 

esta continua sendo uma área de trabalho acadêmico de escassa produção, principalmente, no 

que se refere à pessoa com deficiência (LUDKE; SALLES, 2004).  

Lakatos e Marconi (2007) afirmam que o levantamento de dados por meio de 

fontes variadas é imprescindível em qualquer pesquisa, seja de natureza documental ou não, 

correspondendo à fase em que se coletam informações prévias sobre o campo de interesse. É 

o levantamento sobre o Estado da Arte.  

Ao realizar um mapeamento no site da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes), na Sessão Portal Periódicos9, colocando as palavras-chave 

Vestibular e Deficiência Visual, foram localizados 8 registros; no entanto, a maior incidência 

residia no termo deficiência visual. Deficiência Visual e Ensino Superior encontraram 26 

registros, todavia tratavam da análise do processo de inclusão no Ensino Superior. No caso de 

Ensino Superior, Avaliação e Deficiência Visual, ao pesquisar essas palavras, não foram 

encontradas referências que associem a deficiência visual com o vestibular. Explicando 

melhor: Não há um trabalho que analise de forma detalhada a situação do vestibular (edital, 

ato de inscrição, confecção de provas) e na avaliação em sala de aula indicação de materiais e 

métodos para qualificar a aprendizagem para pessoas com deficiência visual, o que remete a 

                                                           
8 Grupo de trabalho realizado no âmbito PROGRAD/URCA, constituído por professores e segmentos sociais 
para implantação da política de cotas no vestibular e em outros editais da universidade. O grupo formulou uma 
proposta que foi analisada no I Seminário de Ações Afirmativas da URCA, seguido de audiência pública para 
aprovar, retificar e consolidar o documento que trata do assunto na universidade e assim alterar o regimento da 
mesma.  
 
9 Disponível em: < http://www.periodicos.capes.gov.br > Acesso em: 12 jan. 2017. 

http://www.periodicos.capes.gov.br/
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uma hipótese de que ainda é preciso desvelar algumas questões que são óbvias, mas que 

merecem destaque e podem tornar as avaliações mais qualitativas.  

No caso do catálogo de teses e dissertações da Capes10 quando se realizou a 

pesquisa utilizando as palavras-chave - Ensino Superior, Avaliação e Deficiência Visual 

também não se encontrou um estudo especifico no âmbito da avaliação da aprendizagem. No 

entanto, a pesquisa de Doutorado em Educação (do Programa de Pós-Graduação em Educação 

– PPGE) realizada por Ana Cristina Silva Soares intitulado “A inclusão de alunos com 

deficiência visual na Universidade Federal do Ceará: estudo sobre ingresso e permanência na 

ótica dos alunos, docentes e administradores” abordou questões importantes que foram 

revisitadas durante o estudo.  

No entanto, algumas especificidades de pesquisa anunciam debates e mudanças 

específicas pertinentes. Por exemplo, cumpre-se mencionar a necessidade de ampliação do 

tamanho da letra quando se escreve no quadro com pincel para os alunos com baixa visão. O 

uso da versão impressa em braille de textos e livros, pois este material configura-se em 

equivalência ao texto impresso. Apesar dos sintetizadores de voz utilizados no computador, o 

atendimento realizado no Núcleo de Acessibilidade da URCA (Nuarc) aponta que os alunos 

ainda solicitam textos impressos em braille. Outra questão é a necessidade do professor dispor 

de um material acessível, ou seja, com versões em arquivos de texto para os que já utilizam 

softwares de voz. 

Esse diagnóstico, feito a partir das produções, também pode ser reforçado através 

de estudos já realizados que contribuem para ratificar algumas reflexões e suscitar outras. 

Diante da necessidade dessas referências e da escassa produção sobre o aluno com deficiência 

visual na universidade, no que diz respeito à avaliação, a pesquisa que ora se constitui embasa 

sua primeira ponderação auxiliada por estudos realizados em instituições públicas de ensino 

superior federal na região de Fortaleza-Ceará 11. As pesquisas, realizadas nos espaços das 

Ciências Humanas e Exatas, remetem às questões que convergem a partir de seus resultados: 

ambos apontam a avaliação da aprendizagem como prática desafiadora no âmbito do Ensino 

Superior; ainda não há, contudo, uma prática avaliativa inclusiva que possibilite a esse aluno 

compreender seus avanços e seus limites (BENEVIDES, 2014; CARVALHO; VIANA, 

                                                           
10  Disponível em: < http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/> Acesso em 12 de jan. 2017.  
 
11 LEITÃO, V. M.; VIANA, T. V. (Orgs). Acessibilidade na UFC: tessituras possíveis. Fortaleza: Edições UFC, 
2014. 
 

http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
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2014). Isso reforça a necessidade de conhecer outros espaços dessa mesma realidade ou de 

outras IES para compreender o que interfere no processo inclusivo no campo da avaliação.  

Partindo dessa reflexão, um dos mecanismos para o ingresso na vida profissional 

é a formação acadêmica que, por sua vez, é marcada também por ritos de passagem. Um deles 

é o vestibular. Aqui se toma por referência o exame vestibular, pois, no caso da Universidade 

Regional do Cariri (URCA), não se utiliza o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) para 

o ingresso no Ensino Superior, ou seja, o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) não faz parte 

dessa realidade 12.  

Diante desse contexto regional do Sul do Ceará, fez-se coerente conhecer as 

universidades cearenses, sobretudo as públicas, que ainda utilizam o vestibular em seus 

processos seletivos. A opção para um primeiro olhar foi uma análise de conteúdo de seus 

editais (2016.2 e 2017.1). Através deles, é possível ter um parâmetro preliminar do tratamento 

dado às pessoas com deficiência para a realização do certame. Esse levantamento tem por 

base um estudo desenvolvido através de um Projeto de Pesquisa sob minha coordenação, 

vinculado ao Núcleo de Acessibilidade da URCA (Nuarc), que se intitula “Acessibilidade no 

vestibular da Universidade Regional do Cariri – URCA 13”. Esse projeto buscou, num 

primeiro momento, conhecer as legislações pertinentes à acessibilidade no Ensino Superior e 

efetuar análise preliminar dessas condições na universidade. O desdobramento dessa pesquisa 

resultou em um projeto específico em desenvolvimento para verificar quais as necessidades 

da comunidade surda para ingressar na URCA.  

Em geral, os editais respeitam, de certa forma, a legislação vigente, quando, de 

acordo com o Art. 30 do inciso II da Lei Brasileira de Inclusão (LBI) sob o nº 13.146/2015, 

solicitam, no ato de inscrição de exames, que o candidato com deficiência informe os recursos 

de acessibilidade necessários para sua participação no certame (BRASIL, 2015). No entanto, 

o que chama a atenção são os outros incisos da lei, pois tratam de questões específicas, como 

por exemplo: a inscrição com espaço para solicitação de adaptação, a dilação do tempo de 
                                                           
12 “O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) tem como finalidade principal a avaliação do desempenho 
escolar e acadêmico ao fim do Ensino Médio. O exame é realizado anualmente pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e Ministério da Educação (MEC)”. Disponível em: <  
http://sisu.mec.gov.br/inicial > Acesso: 05 jun. 2017. 
“O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é o sistema informatizado, gerenciado pelo Ministério da Educação 
(MEC), pelo qual instituições públicas de educação superior oferecem vagas a candidatos participantes do 
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)”. [...] “O processo seletivo do Sisu possui uma única etapa de 
inscrição”. [...] “Os candidatos selecionados terão um prazo para efetuar a matrícula na instituição e, desta 
forma, confirmar a ocupação da vaga”. Disponível em: <  http://sisu.mec.gov.br/tire-suas-duvidas#sisu_e_prouni 
> Acesso: 05 jun. 2017. 
 
13 Projeto de Pesquisa PIBIC/NUARC/URCA tendo como bolsista um aluno com baixa visão. 
 

http://sisu.mec.gov.br/inicial
http://sisu.mec.gov.br/tire-suas-duvidas#sisu_e_prouni
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prova entre outros. O que se constatou na leitura dos editais é que não há um tratamento 

uniforme nos certames dessas universidades.  

Na análise dos editais, algumas questões não puderam ser comprovadas, pois 

dependem do acompanhamento ao candidato in locus ou da escuta de seu depoimento acerca 

desse momento sobre as necessidades específicas de sua deficiência. O recorte foi feito para 

as universidades estaduais (Universidade Estadual do Ceará - UECE, Universidade Estadual 

do Vale do Acaraú – UVA e Universidade Regional do Cariri - URCA), que utilizam o 

vestibular como forma de ingresso na universidade. Têm-se algumas ponderações 14:  

a)  No caso da URCA, no item 5 do edital que versa sobre os pedidos de 

atendimento especial para realização das provas, foram estipulados motivos 

pelos quais o (a) candidato(a) pode requerer tratamento adaptado (acessível): 

(I) Deficiência Visual; (II) Deficiência Auditiva Plena; (III) Deficiência 

Física; (IV) Dificuldade de Locomoção e (V) Sabadismo (pertencimento a 

grupo religioso guardador do sábado);  

b) Na UVA, de certa forma, o vestibulando fica mais à vontade para definir 

parâmetros individuais adequados ao desempenho na ocasião da seleção. 

Assim, o dispositivo 9.2 do Instrumento Convocatório do certame, verbis: “O 

candidato com deficiência que necessitar de prova diferenciada deverá 

apresentar à Comissão Executiva do Processo Seletivo (CEPS), durante o 

período de inscrição, atestado médico e requerimento solicitando a referida 

prova”. Por outra via, a “liberdade” aparente pode causar desconfortos, 

porquanto alguém pode efetuar solicitação e não ser atendido conforme 

esperado ou, simplesmente, não conseguir expressar de forma suficiente suas 

necessidades. 

c) No que se refere ao modo de aplicação do Processo Seletivo da UECE, são 

observados alguns avanços no que concerne à acessibilidade para pessoas com 

deficiência, por exemplo, prova ampliada, prova em braille, tradutor de 

Língua Brasileira de Sinais (Libras), etc. O diferencial se refere às pessoas 

com surdez, que terão a correção de suas redações valorizando o conteúdo 
                                                           
14 Editais dos vestibulares das universidades estaduais (UECE, UVA e URCA) para o semestre 2016.2: 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - UECE. EDITAL Nº 11/2016. Vestibular 2016. 2. Fortaleza, 31 
de março de 2016. Disponível em: <http://www.uece.br/uece/>. Acesso em 25 maio 2016. 
UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA. EDITAL Nº 4/2016. Vestibular 2016. 2. Sobral, 
08 de abril de 2016. Disponível em: <http://www.urca.br/portal/>. Acesso em 25 maio 2016. 
UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA. EDITAL Nº 003/2016. Crato, 15 de abril de 2016.  
Disponível em: <http://www.uvanet.br/>. Vestibular 2016.2. Acesso em 25 maio 2016. 
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semântico das mesmas. No entanto, a solicitação de condições especiais é 

condicionada “às possibilidades e se forem viáveis e razoáveis”. Algo que nos 

faz questionar que viabilidade é essa, e como ela pode atender realmente às 

pessoas com deficiência. 

Diante dessas diferenças e de muitos aspectos ainda não explicitados, parece que 

há um formato personalizado para cada universidade. Situação que, de certo modo, favorece 

um olhar específico para cada deficiência e ratifica um olhar para o contexto regional, 

sobretudo diante de um cenário em mudança.  

A URCA se encontra em debate sobre a política de cotas. Essa política pública foi 

instituída pela Lei nº. 12.711, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff em agosto do ano de 

2012. Trata-se de um dispositivo legal que garante a reserva de 50% das vagas para alunos 

oriundos do Ensino Médio público, em cursos regulares ou da Educação de Jovens e Adultos 

(EJA).  

No atual contexto, isso inclui pensar as vagas destinadas para a pessoa com 

deficiência no Ensino Superior segundo a recente legislação federal, através da Lei nº 13.409, 

de 28 de dezembro de 2016. Essa alteração resultou, em âmbito estadual, na Lei nº 

16.197/2017, que preconiza, em seu Art. 3º, que as instituições públicas de Educação Superior 

do Estado do Ceará devem reservar, em cada processo seletivo para ingresso nos cursos de 

graduação por curso e turno, no mínimo 3% (três por cento) de suas vagas para alunos que 

comprovem deficiência (CEARÁ, 2017). 

Esse aspecto poderá ampliar e trazer ainda mais reflexões sobre o acesso e a 

permanência na universidade. Agregando a essa realidade referente aos alunos com 

deficiência no Ensino Superior, coexiste o atendimento efetuado no Nuarc. Nesse momento, 

tem-se 5 (cinco) alunos em acompanhamento e todos possuem deficiência visual (um cego e 

quatro com baixa visão 15). No campo do ensino-aprendizagem, é essa deficiência que 

atualmente traz suas necessidades e, nesse sentido, respalda a relevância deste estudo. 

 Tais observações levantaram indagações que conduzem à investigação a que se 

propõe esse trabalho: Quais as condições de acessibilidade do vestibular da Universidade 

Regional do Cariri – URCA e da avaliação da aprendizagem, ao longo do curso, para os 

alunos com deficiência visual na instituição? Quais recursos são ofertados pela URCA com o 

intuito de garantir a acessibilidade ao candidato com deficiência visual no vestibular? Como 

                                                           
15 Segundo o Conselho Internacional de Oftalmologia, a baixa visão é uma terminologia utilizada para níveis 
acentuadamente menores de perda visual, nos quais o indivíduo pode ser auxiliado por recursos que melhorem a 
resolução visual (HADDAD; SAMPAIO, 2010).  
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esses alunos com deficiência visual podem nos ajudar a qualificar os procedimentos 

avaliativos de seleção no Ensino Superior e avaliação da aprendizagem na sala de aula? 

Com o propósito de realizar uma investigação que possibilite respostas para os 

questionamentos aqui apresentados, o presente projeto se baseia na compreensão de avaliação 

da aprendizagem em uma perspectiva inclusiva, como propõem Beyer (2005), Luckesi 

(2005), e Hoffmann (2001, 2005, 2008, 2011).   

Diante do exposto, o estudo se propõe a investigar as condições de acessibilidade 

no vestibular da Universidade Regional do Cariri - URCA e na avaliação da aprendizagem 

para alunos com deficiência visual na instituição. Especificamente, objetiva: i) identificar os 

recursos ofertados pela instituição com o intuito de garantir a acessibilidade ao candidato com 

deficiência visual no vestibular; ii) verificar a realidade avaliativa dos alunos com deficiência 

visual na entrada e permanência na IES; iii) coletar sugestões dos alunos com deficiência 

visual e dos professores para a melhoria dos procedimentos de seleção ao Ensino Superior e 

da avaliação da aprendizagem em sala de aula.  

A trajetória para dar respostas aos objetivos traçados inicia com a revisão 

bibliográfica para balizar a fundamentação teórica. Esta servirá de arcabouço e parâmetro das 

análises dos achados de pesquisa. Essa etapa de leitura e compreensão dos teóricos tem um 

encontro marcado com a análise dos documentos oficiais e a escuta dos envolvidos, pois são 

parte fundamental para a busca de conhecimentos acerca das condições atuais de acesso e 

permanência na universidade. 

Para o ser humano, a percepção do mundo passa por estímulos sensoriais. Um 

deles é a visão. Nascer cego ou perder a visão ao longo do tempo proporciona experiências 

diferentes. Como seria, por exemplo, compreender os elementos visuais do nascer do sol para 

alguém com cegueira e para uma pessoa com baixa visão (que poderá ou não perdê-la 

totalmente). 

Essas e outras reflexões constituem a Tese de que existem necessidades 

educacionais pertencentes ao que se pode nomear de identidade da pessoa com deficiência 

visual. Ou seja, as pessoas com deficiência visual (cegos e baixa visão) possuem necessidades 

educacionais que precisam ser reconhecidas a partir da compreensão de que existe uma 

identidade da pessoa com deficiência visual. Esse reconhecimento objetiva tornar 

diferenciados os processos de ensino, aprendizagem e de avaliação, de modo que o estudante 

não se sinta em desvantagem quando ensinado/avaliado.  

O convite, a partir de agora, é pensar a deficiência visual no âmbito da Educação. 

A proposta é refletir que nem sempre há o acesso, no âmbito educacional a esses elementos 
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visuais. É necessário pensar para além do campo de visão, usar o imaginário para 

compreender, em um primeiro momento, como uma pessoa com cegueira ou baixa visão 

desvela o mundo a sua volta. O termo identidade da pessoa com deficiência visual será 

explorado, neste estudo, através do reconhecimento de características que podem tornar o 

ensino e o processo avaliativo diferenciados, ou seja, o que é próprio para que uma pessoa 

com deficiência visual (cego e baixa visão) possa apreender as informações e ser avaliado 

sem se sentir em desvantagem nesse processo. No campo da avaliação, é necessário 

considerar que a cegueira se distingue em alguns aspectos da baixa visão. Ademais, a própria 

condição severa e gradual de perda visual tem níveis diferenciados que segmenta as 

possibilidades de percepção e impulsiona a afirmar que existem identidades de pessoas com 

deficiência visual, por consequência, processos de avaliação diversificados. 

A nomenclatura deficiência e deficiente, por vezes, legitima uma sociedade 

preconceituosa, que predetermina padrões e comportamentos. Isso porque a sociedade se 

inseriu em um contexto que não consegue fugir de modelos de normalidade. A necessidade de 

se pensar a terminologia não diz respeito somente às pessoas que se utilizam dela para se 

comunicar com quem tem deficiência: é para despertar um grau de consciência nos meios 

acadêmicos e na sociedade. Portanto, é necessário reconhecer que esse grupo de indivíduos, 

por um lado, necessita de adaptações para melhor desenvolver-se e, por outro, é digno de 

respeito e solidariedade, merecendo o reconhecimento de suas potencialidades (COSTA, 

2012).  

A nossa opção, entre tantas terminologias utilizadas (cego, pessoa cega, pessoa 

com deficiência visual, deficiente visual, dentre outros), é por alunos com deficiência visual 

ou estudantes com deficiência visual para compor os momentos de reconstrução da história da 

escolarização dos mesmos, por compreender que provoca menos estigmas e estereótipos. No 

momento de identificá-los e diferenciar suas especificidades, são usadas as expressões baixa 

visão e cegueira.  

O segundo capítulo visa apresentar um debate sobre a importância do ato de 

avaliar, seus conceitos e sua história. Explicitou-se a construção e a evolução do conceito de 

avaliar através do estudo sobre as gerações da Avaliação Educacional. Apresentaram-se os 

teóricos caracterizando cada geração de forma a compreender suas contribuições para 

reconhecer o valor da Avaliação Educacional e seu papel no contexto educativo. O debate se 

coaduna com a inclusão e o objeto de pesquisa quando anuncia a opção pela Quinta Geração, 

a Avaliação Social, para referendá-la (BENEVIDES, 2011; HADJI, 2001; PERRENOUD, 

1999; OLIVEIRA; VIANA, 2015; VIANNA, 2000). 
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O terceiro capítulo trata das políticas de acesso ao Ensino Superior, 

principalmente após 1990. Retrata elementos históricos importantes, políticos e legislativos 

que apontam necessidades das pessoas com deficiência no acesso à Educação. Acrescenta-se a 

historiografia do processo de escolarização em busca do acesso ao Ensino Superior das 

pessoas com deficiência visual. Dispõem também, através de estudos estatísticos, de 

elementos pertinentes ao acesso ao Ensino Superior no Brasil (BUENO, 1993; LACERDA et 

al., 2015; LEMOS, 1999, 2000; MASINI, 1993; MAZZOTTA, 2001; OLIVEIRA, 2007). 

O quarto capítulo faz uma reflexão sobre a deficiência visual no que se refere a 

suas características, propondo a construção do conceito de identidade da pessoa com 

deficiência visual. É neste capítulo que se reconhecem as especificidades pertinentes a alunos 

com baixa visão e cegueira no campo da aprendizagem e da avaliação no Ensino Superior. É 

nele também que se identificam recursos a serem utilizados com estudantes que possuem 

baixa visão e cegueira (AMIRALIAN, 2004; DOMINGUES et al., 2010; GOFFMAN, 1988; 

REILY, 2016; VYGOTSKY, 1997). 

O quinto capítulo apresenta a metodologia utilizada na investigação. Aborda as 

características da pesquisa de natureza qualitativa, do estudo de caso e dos instrumentos de 

coleta de dados, tais como a entrevista semiestruturada, o questionário e a análise documental. 

Expõe os procedimentos para análise de dados, descreve o local de pesquisa e a amostra 

composta por 33 sujeitos, sendo 5 alunos com deficiência visual (4 com baixa visão e 1 cego), 

20 professores, 4 coordenadores, um candidato com deficiência visual aprovado no Mestrado 

Profissional em Educação (MPEDU), um membro do Nuarc, a Vice-Presidente da Comissão 

Executiva de Vestibular (CEV) e o Pró-Reitor de Graduação. 

O sexto capítulo reserva-se à análise dos dados da pesquisa. Através da análise de 

conteúdo, são examinadas as narrativas dos sujeitos entrevistados e os respondentes aos 

questionários, obtidos mediante a entrevista semiestruturada e o questionário aberto. De igual 

modo, debruça-se sobre o conteúdo dos documentos investigados. As categorias de análise 

contribuem na identificação de: aspectos da avaliação da aprendizagem para alunos com 

deficiência visual nos processos seletivos e no percurso acadêmico; recursos de acessibilidade 

utilizados no vestibular e seleção de mestrado – na inscrição e no ato da prova; apreciação dos 

sujeitos entrevistados sobre os recursos de acessibilidade atualmente encontrados nos 

certames; opinião dos sujeitos entrevistados e dos respondentes aos questionários sobre o 

processo de avaliação na universidade; a visão da gestão sobre o processo inclusivo e da 

avaliação e as sugestões de melhorias para as práticas avaliativas no que diz respeito ao 

acesso e permanência do aluno com deficiência visual. 
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2. AVALIAÇÃO EDUCACIONAL: RECONTANDO UMA HISTÓRIA 

 
“[...] todo indivíduo é não somente a síntese das 
relações existentes, mas também da história das 
relações, isto é, o resumo de todo o passado”.  

(GRAMSCI, 1978, p. 57) 
 

 
Desde tempos remotos, mesmo na ausência de um sistema de avaliação formal, os 

indivíduos avaliam sobre diversos aspectos. A reconstrução da História da Avaliação 

Educacional ajuda a explorar experiências. Possibilita encontrar caminhos para compreender 

o seu início, suas fases e mudanças até a época presente (DEPRESBITERIS; TAVARES, 

2009; ESCORZA, 2003; LIMA FILHO, 2013; VIANNA, 2000). 

De acordo com Lima Filho (2013, p. 2), “a Educação envolve necessariamente os 

processos de ensinar e aprender”.  Está sempre mudando e remete ao grupo e à sociedade a 

qual está inserido. A Educação implica uma “[...] transmissão estruturada do conhecimento 

dentro de uma instituição formal [...]” e, para acompanhar os diversos aspectos da 

aprendizagem, é preciso que a Avaliação Educacional esteja envolta nesse processo.   

Para relatar as primeiras experiências avaliativas, Depresbiteris e Tavares (2009, 

p. 28) descrevem que: 
 

[...] as provas parecem ter sido usadas por Shun, um imperador chinês, que já em 
2205 a.C. examinava seus oficiais com fim de promovê-los ou demiti-los. [...] os 
testes surgiram para evitar a constante ameaça de apropriação de cargos, impedirem 
o clientelismo e a formação de monopólios notáveis da China Imperial. Algumas 
medidas foram tomadas: nomeações a curto prazo, exclusão do cargo no qual o 
funcionário tivesse parentes, vigilância mediante expiações, etc. A essas medidas 
agregou-se, pela primeira vez na história, a exigência de exames. 

   

Na Idade Média, as universidades tinham como objetivo fundamental a formação 

de professores. Os alunos que concluíam o bacharelado precisavam ser aprovados em um 

exame para poder ensinar. No caso dos mestres, estes só recebiam o título de doutor se lessem 

publicamente o “Livro das Sentenças” de Pedro Lombardo 16 ou posteriormente defendessem 

teses (AVELINE; SOEIRO, 2004). 

 Com efeito: 
 

                                                           
16 Pedro Lombardo (1100 – 1160) foi filósofo e escreveu os Quatro Livros de Sentenças (Líber Quatuor 
Sententiarum) que agrupou de forma temática “[...] várias teses retiradas de autoridades da Igreja com igual valor 
e apresenta sobre cada tema teses contrárias. A obra divide-se em quatro partes, abordando sucessivamente o 
mistério da Trindade Divina (Livro I), o problema da criação do mundo (Livro II), a encarnação e a ação do 
Espírito Santo (Livro III) e os sacramentos (Livro IV)”  (STORCK, 2003, p. 15). 
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Na Idade Moderna, mas ainda sob influência do pensamento religioso da Idade 
Média, surgiu a Pedagogia Jesuítica, no século XVI. Suas normas de orientação para 
os estudos escolásticos definiam, com rigor, os procedimentos que deveriam ser 
considerados em um ensino eficiente. Preocupados em estabelecer uma hegemonia 
católica contra heresias, especialmente contra o Protestantismo, os jesuítas 
destinavam uma atenção especial para aplicação de exames e provas, que eram 
envoltas em verdadeiros rituais. As ocasiões de exames eram solenes, seja pela 
constituição de bancas ou por outros procedimentos formais.  Na obra Ratio 
Studiorum, publicada em 1599 pelos jesuítas, há um capítulo destinado à prática de 
exames escritos e orais, onde estão definidas as regras de como devem ser 
conduzidos os exames (BENEVIDES, 2011, p. 42). 

 

De acordo com Luckesi (2005), as regras desse documento têm indicações que 

ainda cumprimos até hoje, quais sejam: i) os alunos deverão trazer o material necessário para 

a prova a fim de não solicitar nada a seus companheiros; ii) ao terminar a prova, o estudante 

deverá pegar seu material, entregar ao Prefeito de Estudos (pessoa que fiscalizava provas) e 

sair da sala; iii) o estudante que permanecer depois que o colega tiver saído, não poderá 

mudar do lugar onde está sentado; iv) o estudante que tiver terminado sua prova deverá 

entregar imediatamente ao Prefeito de Estudos e só terá acesso a ela após a correção. 

No século XVII, surgem duas formas de institucionalizar, na escola, o exame. 

Conforme Garcia (1999), uma delas veio com Comenius (1592-1670) em 1657, através de sua 

Didática Magna. Nela, o exame é uma prática para verificar o método de ensino.  A outra era 

defendida por La Salle 17, em 1720: o Guia das Escolas Cristãs concebia que os exames 

serviam de instrumento de mensuração dos conhecimentos e categorização dos mesmos.  

No século XVIII, houve um aumento ao longo do tempo da demanda e acesso à 

Educação, surgindo a necessidade de comprovar méritos individuais, o que fez surgir normas 

acerca de como utilizar os exames nas instituições educacionais (GIL, 1992 apud ESCORZA, 

2003).  

  Vianna (2000, p. 25) afirma que, no início do século XIX, “[...] estudos sobre as 

diferenças individuais” colaboraram para que “[...] a identidade entre avaliação e medida” se 

acentuassem. A partir desse momento, “[...] a avaliação é associada à mensuração do 

rendimento escolar”. Essas ideias fazem parte da primeira geração da Avaliação Educacional.  

Guba e Lincoln (2011) demarcam esse momento e advogam que a história da 

Avaliação Educacional apresenta quatro gerações de evolução conceitual, quais sejam: i) 

mensuração, ii) descrição, iii) juízo de valor e iv) negociação. Atualmente foi incorporada 

uma quinta geração, denominada de avaliação social (LIMA FILHO, 2013).  

                                                           
17 Jean Baptiste de La Salle (1651 – 1719) fundou a Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs. “Muitas dessas 
escolas ofereciam ensino inteiramente gratuito e na forma de internato” (GADOTTI, 2003, p. 82). 
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O campo da Avaliação Educacional apresenta sua trajetória histórica, conceitos e 

contribuições. Abordar esses elementos auxilia no reconhecimento de qual o papel e a 

importância da avaliação não só no âmbito da Educação, mas para o convívio em sociedade 

(BENEVIDES, 2011; HADJI, 2001; OLIVEIRA; VIANA, 2015; PERRENOUD, 1999; 

VIANNA, 2000).  

Avaliar é um ato intrínseco à condição humana. Em vários momentos, é 

necessário estabelecer parâmetros e escolhas para uma tomada de decisão. Vianna (2000, p. 

22) descreve as primeiras práticas de avaliação. Em sua compreensão: “[...] desde o início do 

processo civilizatório houve alguma forma de  avaliação. Ousaríamos dizer que  a  avaliação 

surgiu  com o próprio  homem, se entendermos por avaliação a visão apresentada por Stake  – 

o homem observa; o homem julga, isto é, avalia”. 

A avaliação, portanto, é constante no cotidiano. Não aquela pertinente apenas ao 

contexto da escola ou da academia (universidade), mas também de outro tipo, em que se 

avaliam impressões e sentimentos. Sendo assim, o ato de avaliar está presente em nosso 

cotidiano desde os primeiros momentos da história. Todavia, apenas por volta do século XX, 

surgiu, de fato, a necessidade de elevar a avaliação para o campo dos estudos e da ciência. A 

partir de 1930, o pai da Avaliação Educacional, Ralph Tyler (1902-1994), tornou a 

compreensão do assunto mais ampla e sistemática. Propôs o primeiro modelo de avaliação 

educacional e suas influências são marcantes até hoje (BENEVIDES, 2011; HADJI, 2001; 

OLIVEIRA; VIANA, 2015; PERRENOUD, 1999; VIANNA, 2000).  

A partir dos anos 1960, a avaliação formativa trouxe, no seu escopo, a ideia de 

colaboração, e mesmo de cumplicidade, para construir a aprendizagem com bons resultados. 

Perrenoud (1999, p. 78) afirma que: “é formativa toda avaliação que ajuda o aluno a aprender 

e a se desenvolver, que participa da regulação das aprendizagens e do desenvolvimento no 

sentido de um projeto educativo”. Portanto, objetiva o acompanhamento do processo e 

desenvolvimento do estudo, elencando dificuldades e sugerindo alternativas para o alcance de 

competências necessárias para aquisição do conhecimento.  

Segundo Perrenoud (1999):  
 

Se aceitarmos que competência é uma capacidade de agir eficazmente num 
determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem se limitar a eles, 
é preciso que alunos e professores se conscientizem das suas capacidades 
individuais que melhor podem servir o processo cíclico de Aprendizagem-Ensino-
Aprendizagem (PERRENOUD, 1999, p. 7). 
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Luckesi (2005, p. 99) ressalta que “a prática da avaliação da aprendizagem, em 

seu sentido pleno, só será possível na medida em que estiver efetivamente interessada na 

aprendizagem do educando, ou seja, há que se estar interessado em que o educando aprenda 

aquilo que está sendo ensinado”.   

A proposta de avaliação mediadora de Hoffmann (2001, 2005, 2008, 2011) nos 

guiará, juntamente com Beyer (2005) e Luckesi (2005), para a construção de uma realidade 

educativa mais inclusiva. Convém abordar aspectos históricos da Avaliação Educacional para 

compreender as suas transformações no decurso do tempo. A avaliação inclusiva que se insere 

na quinta geração, a Avaliação Social, será abordada com mais intensidade no processo de 

compreensão das necessidades educacionais das pessoas com deficiência visual. 

 

2.1 As Gerações da Avaliação Educacional 

 

A primeira geração da Avaliação Educacional é associada à medição devido à 

influência marcante da ascensão das Ciências Sociais e aos estudos de autores como John 

Stuart Mill (1806-1873), em 1843, e Charles Darwin (1809-1882) com a Teoria 

Evolucionista 18. Nesse sentido, “[…] houve um grande interesse pela medição científica do 

comportamento humano” (BARBOSA, 2016, p. 27). Para tanto, foram criados vários testes 

psicométricos, principalmente decorrentes da aproximação das Ciências Sociais e da 

Psicologia da Educação (BARBOSA, 2016; LIMA FILHO, 2013).  

A Psicometria constitui-se através da relação entre a mensuração e a Educação, no 

entanto, na prática, a primeira era a predominante (VIANNA, 2000). Em relação a essa fase, 

podem-se destacar as características abaixo. Avaliar era: 

 

i) Sinônimo de mensuração; 

ii) Técnicas estatísticas; 

iii) Rigor científico; 

iv) Desenvolvimento de testes (psicológicos e educacionais). 

 

                                                           
18 Charles Darwin (1809-1882), um importante naturalista e biólogo, desenvolveu a Teoria Evolucionista que 
explica o desenvolvimento das espécies através da existência de pequenas diferenças entre plantas e animais, o 
que determina que umas tenham o tempo de vida maior do que outras. As obras que explicitam sua teoria são A 
Origem das Espécies e A Descendência do Homem. Disponível em: < 
http://www.todabiologia.com/pesquisadores/charles_darwin.htm> Acesso em: 11 jun. 2017. 

http://www.todabiologia.com/pesquisadores/charles_darwin.htm
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Como exemplo dessas características, ressaltamos o trabalho do psicólogo Alfred 

Binet (1857-1911), que contribuiu na elaboração de testes com técnicas psicométricas de 

medida. Foi criado um conjunto de testes padronizados e objetivos com o intuito de medir a 

inteligência e o desempenho dos indivíduos, classificando-os conforme os diferentes níveis 

mentais. Os testes de Quociente de Inteligência (QI), considerados técnicas novas de medida, 

foram largamente usados nas escolas norte-americanas, no final do século XIX e início do 

século XX. O sucesso projetou-se nas décadas de 1920 e 1930 nas seleções de emprego em 

empresas e indústrias (BARBOSA, 2016; LIMA FILHO, 2013). 

Em se tratando de Educação, o avaliador assumia a figura de um técnico e ele 

mesmo construía seus instrumentos de medida. O aluno era passivo no momento da 

aprendizagem e da avaliação. As dificuldades apresentadas por ele eram utilizadas como 

forma de ressaltar seus defeitos. O ensino-aprendizagem consistia na reprodução fiel do que 

fora repassado e a avaliação desse ensino era realizada ao término de cada conteúdo. Ainda 

encontram-se exemplos dessa postura, mesmo com a chegada de novas fases no campo da 

Avaliação Educacional, isto é, permanece a ideia de avaliar e medir como sendo algo 

indissociável.  

Ainda na década de 1920, surgiram algumas iniciativas que marcaram a chegada 

da segunda geração da Avaliação Educacional. Segundo Lima Filho (2013, p. 7): 
 
Seu surgimento foi consequência da necessidade de um melhor entendimento do 
objeto avaliação, já que era latente a percepção de algumas falhas na geração 
anterior. Neste momento, buscavam-se dados sobre o alcance dos objetivos por parte 
dos alunos, em que seria necessário descrever o que seria sucesso ou dificuldade 
com relação aos objetivos previamente estabelecidos. 

 

Na década de 1920, a Docimologia 19, uma corrente independente, surgiu na 

França, sendo a primeira a abordar a Avaliação Educacional. Suas críticas residiam na não-

aceitação em separar o que era ensinado e os objetivos da instrução. Para Escorza (2003), essa 

divisão favorecia uma interpretação pessoal do professor. Diante dessa situação, a 

Docimologia elaborou quatro soluções para esse quadro: i) a criação de taxonomias para a 

formulação dos objetivos; ii) a diversificação das fontes de informações (pesquisas, 

transcrições, testes, etc.); iii) a unificação de critérios para correção após consenso entre os 

corretores; iv) a revisão de seus julgamentos baseados em procedimentos, tais como correção 

                                                           
19 Docimologia vem do grego dokimé, que significa nota. Segundo Depresbiteris (1989, p. 6), “A Docimologia 
surgiu como uma crítica à extrema confiança nos métodos tradicionais utilizados, com fins de seleção nos 
exames e concursos”. 
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em dupla ou a média obtida por diferentes corretores. Essas ações configuram-se critérios 

importantes usados ainda hoje (ESCORZA, 2003).  

Lima Filho (2013, p. 7) descreve que: 
 
Dentro desse contexto, a segunda geração da avaliação educacional inicia-se 
empiricamente com novas pesquisas incentivadas pelo governo com ênfase na 
necessidade de revisão do currículo escolar e na busca da melhoria no desempenho 
escolar dos discentes em todos os conteúdos ministrados. 

 

Entre as pesquisas realizadas, a que mais se destacou foi a de Ralph W. Tyler 

(1902-1994). Conhecido como o pai da Avaliação Educacional, durante mais de meio século, 

apresentou a avaliação como um processo que compara o desempenho e a concretização de 

objetivos instrucionais pré-estabelecidos (ESCORZA, 2003; VIANNA, 2000). 

Vianna (2000, p. 52-53) apresenta os pontos-chave do modelo de avaliação 

educacional de Tyler, quais sejam: 
 

1) A educação é um processo que visa criar padrões de conduta, ou a modificar 
padrões anteriores, nos indivíduos. 
2) Os padrões de conduta desenvolvidos na escola são, na realidade, os objetivos 
educacionais. 
3) O êxito de um programa educacional, verificado através da avaliação, depende da 
concretização desses objetivos. 
4) A avaliação deve incidir sobre o aluno, como um todo, nos seus conhecimentos, 
habilidades, modos de pensar, atitudes e interesses, sem se concentrar em apenas 
elementos isolados, como, na realidade, acontece nos dias fluentes. 
5) A avaliação pressupõe diversidade de instrumental para avaliar múltiplos 
comportamentos, não devendo ficar restrita, apenas, a exames escritos, como 
geralmente ocorre. 
6) A avaliação não se concentra apenas no estudante, [...], não é um ato isolado, mas 
um trabalho solidário que deve envolver, além de alunos, claro, os professores, 
administradores e, sem sobra de dúvida, os próprios pais, que devem ser voz ativa 
no processo. 
 

Tyler apresentou um modelo abrangendo elementos de certa complexidade 

educacional. Ou seja, a verdadeira avaliação, para ele, deve levar em consideração as 

particularidades dos alunos e da escola. Os professores devem interagir mais com os pais dos 

alunos, apresentando a eles ações educativas. Essas características contribuíram para o 

surgimento da terceira geração da Avaliação Educacional (ESCORZA, 2003; VIANNA, 

2000). 

Conforme Escorza (2003), surgiu, em 1960, um conflito entre a sociedade norte-

americana e seu sistema educativo, sobretudo porque os russos seguiriam uma carreira 

especial na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) em 1957. Surgiu um 

desencanto com a escola pública e cresceu a pressão por prestação de contas. Em 1958, 

promulgou-se uma nova lei em defesa educativa, que proporcionou muitos programas e meios 
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para avaliá-los. Em 1964, estabeleceu-se a ata de educação primária e secundária e criou-se 

um Comitê Nacional de estudos em avaliação, instituindo uma nova avaliação para os alunos, 

sendo orientada através de programas e de uma prática educativa mais global. 

A partir da década de 1960, a terceira geração levantou questionamentos sobre os 

testes padronizados e o reducionismo em conceituar avaliação como sinônimo de medida. A 

preocupação maior era com o julgamento. Portanto, o avaliador assumiu o papel de juiz, 

incorporando, contudo, o que se havia preservado de fundamental das gerações anteriores, em 

termos de mensuração e descrição. Cronbach (1916-2001) e Scriven (1928-) estimularam o 

surgimento de diversos modelos desenvolvidos em torno de duas linhas conceituais: a 

primeira aprofundou a perspectiva de Tyler, a qual clarificou os objetivos para construção de 

instrumentos de avaliação mais viáveis (tabelas de especificação); a outra buscou desenvolver 

a proposta de Cronbach, integrando a avaliação ao processo de tomada de decisões (LIMA 

FILHO, 2013). 

De acordo com Escorza (2003), existem algumas características marcantes no 

modelo de Lee Cronbach, quais sejam: i) um bom avaliador deve conhecer as diversas 

técnicas de avaliação, o que incide em procedimentos técnicos quantitativos e qualitativos; ii) 

a concepção de avaliação tem como foco tomar decisões; iii) a avaliação tem como objetivo 

melhorar o programa utilizado, e não somente avaliar o resultado de um programa já 

concluído; iv) metodologicamente, a avaliação deve incluir: estudos de processo, medidas de 

rendimento e atitudes, estudos de acompanhamento; v) é necessária a diversidade de atores 

envolvidos na avaliação; iv) e, por fim, as técnicas de avaliação não podem se limitar a testes 

de rendimento; isto é, questionários, entrevistas, observação sistemática, provas de ensaio são 

instrumentos avaliativos importantes. 

Pensando em Avaliação Educacional, Cronbach (1963) apud Vianna (2000, p. 68-

69) afirma que a avaliação é usada com o objetivo de tomar três tipos de decisões:  
 
1) determinar se os métodos de ensino e o material instrucional, utilizados no 
desenvolvimento de um programa, são realmente eficientes;  
2) identificar as necessidades dos alunos, para possibilitar o planejamento da 
instrução; julgar o mérito dos estudantes, para fins de seleção e agrupamento; fazer 
com que os estudantes conheçam seu progresso e suas deficiências; e 
3) julgar a eficiência do sistema de ensino e dos professores etc. 

 

Avaliar, de acordo com Cronbach, é um processo múltiplo e sequenciado no que 

se refere à coleta de informações. A compreensão desse processo visa à tomada de decisões 

para melhorar a qualidade do que se avalia e instruir os sujeitos envolvidos nessa dinâmica. 
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No campo teórico e metodológico da Avaliação Educacional, Scriven também 

teve seu papel de destaque, segundo Vianna (2000, p. 85), principalmente quando afirma que 

a avaliação tem várias funções, “[…] mas possui um único objetivo: determinar o valor ou o 

mérito do que está sendo avaliado”. 

 Michael Scriven, em 1967, apresentou uma série de problemas que não tinham 

sido abordados de forma apropriada nas gerações anteriores, incitando o surgimento de novos 

modelos de avaliação. Lima Filho (2013, p. 10) elenca algumas dessas necessidades: 
 
a) Sinalização clara de objetivos, problemas, acertos, insucessos, a performance dos 
sujeitos avaliados e os resultados obtidos; 
b) O que fazer com os resultados obtidos pelo avaliador; 
c) A definição dos padrões de julgamento era livre, conforme os interesses da 
instituição educacional; e 
d) A necessidade de um especialista em avaliação com o papel de juiz. Se há 
julgamento, deve haver juiz. 

 
Scriven, diante da necessidade de ponderar sobre o que fazer com os resultados 

obtidos, desenvolveu as ideias de avaliação somativa e formativa. Estas são utilizadas em 

programas, currículos, projetos e produtos educacionais. A somativa propõe situar o ato de 

avaliar nas capacidades, competências e conhecimentos a partir de parâmetros relativos 

buscando, através de critérios, atribuir uma classificação. Também é chamada cumulativa, 

pois o ato avaliativo ocorre depois e não durante o processo. Essa avaliação, no campo 

educacional, é realizada por meio de provas, testes e trabalhos que são corrigidos atribuindo-

se um conceito ou uma nota, tendo como objetivo medir, classificar e certificar de forma 

pontual o aluno.  Dedica-se um destaque para a avaliação formativa, por ter como finalidade 

produzir informações que efetivem o aprimoramento do que está sendo avaliado. Scriven 

destacou a necessidade da avaliação formativa por se constituir numa prática de 

acompanhamento dos fenômenos educativos. O objetivo é fazer os ajustes necessários, ao 

longo do processo, para garantir o que se pretende alcançar (HADJI, 2001; SCRIVEN, 2007; 

VIANNA, 2000) 20. 

Na década de 1970, houve uma proliferação de modelos com as mais diversas 

concepções de avaliação e metodologias. Daniel L. Stufflebeam (1936-), por exemplo, 

concebeu um modelo conhecido como Contexto, Insumo, Processo e Produto (CIPP) (1971), 

que significa respectivamente: avaliação de contexto, de insumos (input), de processo e, por 

fim, de produto. De acordo com Vianna (2000, p. 103), “o ponto central do modelo de 

                                                           
20 No campo da avaliação da aprendizagem, o debate sobre a avaliação formativa será retomado, neste estudo, na 
visão de Hoffmann (2001, 2005, 2008, 2011), como proposta para uma prática inclusiva.  
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Stufflebeam [...] é a própria definição que apresenta a avaliação, como um processo para 

descrever, obter e proporcionar informação útil para julgar decisões alternativas”.  

Scriven, em 1973, apresentou a avaliação goal-free, partindo do princípio de que 

não se podem acatar objetivos fixos dispostos pelos avaliadores. A questão não é extinguir os 

objetivos, mas construir ou identificar os reais objetivos no desenvolvimento do 

projeto/programa. Worthen e Sanders (1987) apud Vianna (2000) apresentam as seguintes 

características para uma avaliação sem objetivos pré-definidos: i) o avaliador não procura de 

forma propositada ter contato com os objetivos do programa; ii) afasta-se a possibilidade de 

que os objetivos pré-definidos limitem a capacidade de análise no processo de avaliação; iii) a 

avaliação goal-free detecta os objetivos reais do programa e não aqueles pretendidos 

previamente; iv) o avaliador goal-free procura ter o mínimo de contato com a equipe 

responsável pelo programa; v) os efeitos colaterais podem ser antecipados através da ação do 

avaliador goal-free. Scriven traz também como contribuição o papel do avaliador na detecção, 

mesmo se distanciando dos objetivos do programa, do que foi realmente alcançado no 

desenvolvimento do mesmo.  

Agregando mais um modelo de Avaliação Educacional, Robert Stake (1927-) 

apresenta a avaliação responsiva e também cria a avaliação naturalista.  De acordo com 

Vianna (2005, p. 48-49): 
 

A metodologia de uma avaliação apresenta elementos caracterizados por Stake 
(1973) como antecedentes que devem ser documentados nos diversos relatórios 
apresentados às audiências. É necessário que se detalhe a especificação do programa 
de avaliação, apresentando às audiências os elementos seguintes: 1) o que é o 
programa e em que consiste; 2) o que ocorreu durante a sua implementação (em sala, 
em laboratórios ou em outros locais); 3) o que foi tentado, ainda que não tenha sido 
bem sucedido; e, finalmente, 4) os dados do resultado do programa. Ao relatório 
incorporam-se também outros importantes subsídios, como: 1) aquilo que se 
pretendeu e 2) o que foi efetivamente constatado, acrescentando-se outros elementos 
que, eventualmente, possam ser úteis para a formulação de juízos de valor pela 
equipe de avaliação. Entre os elementos caracterizados por Stake (1973) como 
antecedentes, incluem-se ainda: 1) dados demográficos e escolares dos estudantes; 
2) características gerais e profissionais dos professores; 3) conteúdos do currículo; 
4) material utilizado durante a instrução; 5) descrição física da instituição; 6) 
organização da escola; e 7) análise do contexto da comunidade em que o programa 
se desenvolveu. 

 

As perspectivas criadas a partir de estudos comparativos reforçam a necessidade 

de julgamento, e acrescentam uma vertente social e de diálogo. Quando o teórico faz 

referência à análise do contexto da comunidade, abre espaço para reflexões e primeiras 

experiências de negociação. 
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Na década de 1990, inicia-se a quarta geração, segundo Fernandes (2004, p. 13), 

denominada respondente e construtivista, tem por base um conjunto de princípios, ideias e 

concepções que se destacam a seguir: 
 

1. A avaliação é um conceito algo relativo que não tem propriamente uma definição, 
que é muito dependente de quem a faz e de quem nela participa; 
2. Os professores devem partilhar o poder de avaliar com os alunos e outros 
intervenientes e devem utilizar uma variedade de estratégias, técnicas e instrumentos 
de avaliação; 
3. A avaliação deve estar integrada no processo de ensino e aprendizagem; 
4. A função formativa é a principal função da avaliação e está relacionada de perto 
com funções tais como a de melhorar, desenvolver, aprender ou motivar; 
5. O feedback, nas suas mais variadas formas, frequências e distribuições, é um 
elemento indispensável na avaliação pois é através dele que ela entra no ciclo do 
ensino e da aprendizagem; 
6. A avaliação deve servir mais para ajudar as pessoas a desenvolverem as suas 
aprendizagens do que para as julgar ou classificar numa escala; 
7. A avaliação é um processo em que são tidos em conta os contextos, a negociação, 
o envolvimento dos participantes, a construção social do conhecimento e os 
processos sociais e culturais na sala de aula; 
8. A avaliação deve utilizar métodos predominantemente qualitativos, não se pondo 
de parte a utilização de métodos quantitativos (FERNANDES, 2004, p. 13). 

 

A quarta geração da Avaliação Educacional tem por base a negociação, trazendo o 

diálogo como método de ensino, em que professores e alunos se tornam sujeitos da 

aprendizagem. Essa avaliação, por ser predominantemente qualitativa, utiliza vários 

instrumentos e estratégias, propondo uma relação coparticipante nas práticas avaliativas. De 

acordo com Fernandes (2004, p.13) essa geração: 
 
[...] têm contribuído para que se vá afirmando a avaliação alternativa, também 
designada por avaliação autêntica, avaliação contextualizada ou avaliação educativa. 
Naturalmente que a avaliação alternativa surge baseada em concepções da 
aprendizagem diferentes das concepções subjacentes na avaliação psicométrica. Mas 
também surge baseada em concepções filosóficas diferentes ou, se preferirmos, 
paradigmas diferentes relativos à produção de conhecimento.  

 

Essa perspectiva construtivista abre caminho para o desenvolvimento do que se 

denominará a quinta geração, chamada de “Avaliação Social”. Assim sendo:  
 
[...] atentou-se para a importância dos indivíduos, das inter e intrarrelações, haja 
vista que não existe instituição sem pessoas; estas existem com elas, por elas e para 
elas. Dessa forma, a avaliação deverá clarear, desnudar e mostrar o que não era 
percebido, sobretudo pelo avaliado, objetivando a melhoria e o crescimento dos 
indivíduos e de suas relações com os outros e com a instituição na qual está inserido. 
Com efeito, leva-se em conta a visão de cada uma das partes envolvidas no processo 
avaliativo, distribuindo a responsabilidade entre cada uma delas. Surge, também, a 
imprescindível contribuição da autoavaliação, que se torna importante ferramenta 
para que os indivíduos percebam suas forças e suas fraquezas e as usem para seu 
desenvolvimento (RODRIGUES; ARAÚJO, 2015, p. 564). 
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A preocupação nessa geração, conforme Rodrigues e Araújo (2015, p. 565-566), 

passa a ser coletiva e “[…] o avaliador tenta perceber o que está nas entrelinhas, […] 

percebido por meio de gestos ou emoções manifestadas em diversas ocasiões que revelam, 

inclusive, o que o próprio indivíduo desconhece.” Na avaliação da Quinta Geração, para além 

do diálogo, é necessário o “agir”, considerando um contínuo em que o avaliador, inserido no 

grupo, fomenta a transposição de fronteiras para uma ação coletiva.  

Segundo Lima Filho (2013, p. 18): 
 
[...] a quinta geração da avaliação educacional permite o deslocamento da 
centralidade da medida, ou a racionalidade da observação, baseado no desejo de 
compreender [...] a composição do quadro social, econômico e político para a 
intervenção adequada. Esse movimento é feito com base em uma desconstrução da 
centralidade das modalidades tradicionais. 

 

O estudo das cinco gerações da Avaliação Educacional remete-nos a considerar 

que é indispensável o momento da avaliação para acompanhar o processo de ensino-

aprendizagem. Para tanto, é preciso ir além da racionalidade e investigar com detalhes todos 

os aspectos para corrigir distorções e sugerir melhorias (ESCORZA, 2003; LIMA FILHO, 

2013; VIANNA, 2000). 

Diante do contexto histórico da Avaliação Educacional, é de suma importância 

também conhecer a trajetória da acessibilidade e avaliação referente ao Ensino Superior no 

cenário das políticas pós 1990. 
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3. A PESSOA COM DEFICIÊNCIA E A INCLUSÃO – IMPLICAÇÕES ACERCA DA 
ACESSIBILIDADE E DA AVALIAÇÃO PARA O ACESSO NO ENSINO SUPERIOR 
PÓS 1990 
 
 

 
“Uma escola inclusiva não ‘prepara’ para a vida. Ela é a 
própria vida que flui devendo possibilitar, do ponto de 
vista político, ético e estético, o desenvolvimento da 
sensibilidade e da capacidade crítica e construtiva dos 
alunos-cidadãos que nela estão, em qualquer das etapas 
do fluxo escolar ou das modalidades de atendimento 
educacional oferecidas”.  

(CARVALHO, 2004, p. 34-35) 

 

A reflexão acerca dos acontecimentos históricos relacionados à vida de pessoas 

com deficiência é algo complexo, pela dificuldade em lidar com as diferenças e pelas suas 

especificidades. Apesar dessa demarcação temporal para pós 1990, a luta das pessoas com 

deficiência se inicia desde os primórdios da história. Nessa trajetória, foram muitas 

experiências de eliminação, exposições, infanticídios e outras práticas de exclusão (BUENO, 

1993; LACERDA et al., 2015; MAZZOTTA, 2001; OLIVEIRA, 2007). 

Mazzotta (2001), em sua análise sobre esse campo, aponta dois períodos: de 1854 

a 1956 (iniciativas oficiais e particulares em âmbito nacional) e de 1957 a 1993 (iniciativas 

oficiais de âmbito nacional). O recorte proposto neste estudo, para atender aos objetivos da 

pesquisa, é de 1990 até o contexto atual (denominado a início/expansão da proposta inclusiva 

e sua repercussão para o acesso ao Ensino Superior). O objetivo é acompanhar as iniciativas 

relativas à pessoa com deficiência no que se refere ao Ensino Superior, sobretudo no setor 

público. 

Mesmo assim, é necessária uma retrospectiva histórica para compreender questões 

importantes do contexto brasileiro. Os movimentos de criação do Imperial Instituto de 

Meninos Cegos, pela influência do cego José Álvares de Azevedo, em 12 de setembro de 

1854; o surgimento do Instituto de Surdos-Mudos, em 26 de setembro de 1857, criado com o 

auxílio do Professor Eduard Huet (BUENO, 1993), entre outras iniciativas (por exemplo, a 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – criada em 1954) culminaram no 

surgimento de associações e institutos para acompanhar, ainda que de forma terapêutica 

(modelo médico) e assistencialista, as pessoas com deficiência.  

As campanhas marcaram o segundo período, pois materializaram as iniciativas em 

âmbito nacional: a) Campanha para a Educação do Surdo Brasileiro – CESB (Decreto Federal 

nº 42.728, de 3 de dezembro de 1957); b) Campanha Nacional de Educação de Cegos – 
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CNEC (Decreto nº 48.252, de 31 de maio de 1960); c) Campanha Nacional de Reabilitação de 

Deficientes Mentais – Cademe (Decreto nº 48.961, de 22 de setembro de 1960).  

Ademais, as ações provenientes de entidades públicas e filantrópicas, como APAE 

e Pestalozzi, foram de suma importância para a inclusão de um capítulo, à época, sobre 

educação dos então denominados excepcionais na Lei nº 4024/61, que dispõe: 
 
Título X – Da Educação dos Excepcionais: 

Art. 88º - A educação de excepcionais deve, no que for possível, enquadrar-se no 
sistema geral de educação, a fim de integrá-lo na comunidade. 

Art. 89º - Toda iniciativa privada considerada eficiente pelos conselhos estaduais de 
educação e relativa à educação de excepcionais receberá dos poderes públicos 
tratamento especial mediante bolsas de estudo, empréstimos e subvenções. 

 
Nas décadas seguintes, foram explicitadas questões inerentes à Educação Básica 

sem referência ao Ensino Superior 21:  
 
Em 1971, foi constituído, pelo MEC, um grupo tarefa, através da Portaria Nº 86, de 
17 de junho de 1971, com a finalidade de realizar uma exaustiva avaliação da 
Educação Especial no país. Em 1972, o grupo elaborou o Projeto Prioritário Nº 35, 
incluído no Plano Setorial de Educação e Cultura 1972/1974. No mesmo ano de 
elaboração do Plano, o Parecer Nº 848 do Conselho Federal de Educação aprovado 
em 10 de agosto, definiu a natureza do tratamento especial e enfatizou a necessidade 
de instalação de serviços especializados junto aos sistemas de ensino. Em 1973, o 
então Presidente Médici, criou pelo Decreto Nº 72.425, o Centro Nacional de 
Educação Especial (CENESP) institucionalizando a educação especial em termos de 
planejamento de políticas públicas. Diante de tal realidade, o acesso à escola 
começava a ser pensado, de forma lenta e com uma forte tendência à privatização 
(OLIVEIRA, 2007, p. 31). 

 
No país, essa proposta de contexto mais inclusivo é iniciada através da 

Constituição Federal/88. Em seu art. 205, garante a Educação como um direito de todos. No 

artigo 208 do Capítulo III, dispõe que “o dever do Estado com a educação será efetivado 

mediante a garantia de: III - atendimento educacional especializado aos portadores de 

deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”. Diante desse contexto emergente, o 

Brasil já era signatário de uma legislação e agenda internacional importante e de outros que se 

seguiram:  

- Declaração dos Direitos Humanos (1948);  

- Declaração dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiências (PPDs) – 1975; 

- Convenção Reabilitação e Emprego de PPDs – 1983 – Genebra;  

- Declaração de Salamanca – 1994 – Educação Inclusiva;  
                                                           
21 A Educação Especial, nesse período, é marcada pela retomada e ascendência da rede privada. Esse aumento 
decorre de sua organização, em nível nacional, e da relação ambígua estabelecida na organização social 
brasileira (BUENO, 1993). 
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- Convenção Interamericana para eliminação de todas as formas de discriminação 

contra PPDs – Guatemala, 1999 (Decreto Legislativo 198/2001).  

 

Esses eventos de ordem internacional explicitaram as necessidades dessas pessoas 

nos mais diversos segmentos da sociedade. Contribuíram também para a reflexão sobre 

aspectos sociais, políticos, pedagógicos e para o mundo do trabalho/emprego que remetem 

aos efetivos espaços e funções sociais adequados/qualificados para as pessoas com deficiência 

na sociedade (OLIVEIRA, 2007). 

É notório que a década de 1990 trouxe propostas, principalmente advindas da 

formulação e reformulação na legislação, que orientaram as práticas educativas até os tempos 

atuais. Nessa década, o contexto político e educacional se configurou da seguinte forma: 
 
Em 15 de março de 1990, com a reestruturação do Ministério da Educação (MEC), a 
Secretaria de Educação Especial (SEESP) foi extinta e suas atribuições passaram a 
ser da Secretaria Nacional de Educação Básica (SENEB). Além dessa reforma e das 
ineficazes medidas econômicas, o governo foi marcado por denúncias de corrupção 
que desencadearam o processo de afastamento do chefe da nação. No final de 1992, 
após o ‘impeachment’ 22 do Presidente Collor, assumiu Itamar Franco. Procedeu-se, 
a partir de então, à nova reorganização ministerial, com a recriação da Secretaria de 
Educação Especial (SEESP), como órgão específico do MEC.  

[...] 

Ainda no período de Itamar, em 1994, no contexto internacional, aconteceu a 
Conferência Mundial de Educação Especial na Espanha, que ao demarcar o 
compromisso de Educação para Todos, elaborou a Declaração de Salamanca, com 
ressignificações de atendimento aos alunos com necessidades educacionais 
especiais. A Conferência prevê para o Brasil uma ampla discussão e mudanças no 
contexto educacional. Uma delas foi a criação do documento Política Nacional de 
Educação Especial (1994) (OLIVEIRA, 2007, p. 36). 

 
Nesse sentido, encontrar caminhos para atender à diversidade e não à “igualdade 

de todos” configura-se como o grande questionamento em busca de respostas. De acordo com 

Lacerda (2006, p. 163): 
 

A defesa deste modelo educacional se contrapõe ao modelo anterior de educação 
especial, que favorecia a estigmatização e a discriminação. O modelo inclusivo 
sustenta-se em uma filosofia que advoga a solidariedade e o respeito mútuo às 
diferenças individuais, cujo ponto central está na relevância da sociedade aprender a 
conviver com as diferenças (LACERDA, 2006, p. 163). 
 

Nos governos de Fernando Henrique Cardoso (FHC) (1995-2002), teve-se a 

aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei nº. 9394/96 que, 

                                                           
22 Impeachment - Processo que se instaurou contra o presidente, em 1992, com o fim de destitui-lo do cargo 
devido a infrações graves de seus deveres. 
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através de seu texto, dedica à Educação Especial um capítulo específico, estabelecendo a sua 

oferta da Educação Infantil ao Ensino Superior (OLIVEIRA, 2007). A Educação Especial é 

assim descrita nesse dispositivo apresentando algumas alterações do texto original oriundas 

do debate sobre Educação Inclusiva. Observem: 
 

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de 
educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 
educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013). 

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, 
para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. 

§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 
especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for 
possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. 

§ 3º A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na 
faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil. 

Art. 59.  Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação:          
(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

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; 

V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares 
disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. 

Art. 59-A. O poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos com altas 
habilidades ou superdotação matriculados na educação básica e na educação 
superior, a fim de fomentar a execução de políticas públicas destinadas ao 
desenvolvimento pleno das potencialidades desse alunado. (Incluído pela Lei nº 
13.234, de 2015) 

Parágrafo único. A identificação precoce de alunos com altas habilidades ou 
superdotação, os critérios e procedimentos para inclusão no cadastro referido no 
caput deste artigo, as entidades responsáveis pelo cadastramento, os mecanismos de 
acesso aos dados do cadastro e as políticas de desenvolvimento das potencialidades 
do alunado de que trata o caput serão definidos em regulamento. 

Art. 60. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios de 
caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com 
atuação exclusiva em educação especial, para fins de apoio técnico e financeiro pelo 
Poder Público. 

Parágrafo único. O poder público adotará, como alternativa preferencial, a 
ampliação do atendimento aos educandos com deficiência, transtornos globais do 
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desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na própria rede pública regular 
de ensino, independentemente do apoio às instituições previstas neste artigo 
(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) (BRASIL, 1996). 

 

É necessário observar a ampliação do debate no âmbito da Educação com a 

inserção na nomenclatura “educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação” 23. Essa alteração agrega ao debate um 

atendimento mais qualificado respeitando a tipificação e as necessidades de ensino-

aprendizagem desses alunos. 

No campo da avaliação educacional para pessoa com deficiência, no que 

concerne à Educação Superior, o Ministério da Educação (MEC) direcionou às IES o aviso 

circular nº 277, em 1996 (BRASIL. MEC, 1996b). O objetivo é que providenciassem 

adequações no processo seletivo para os candidatos com deficiência. O texto dessa circular 

ainda menciona a dificuldade na exposição de dados acerca do número desses estudantes 

concluintes do Ensino Médio (naquele período chamado 2º grau) e do número daqueles que 

ingressavam no Ensino Superior. Isto devido ao fato dos levantamentos estatísticos daquela 

época não mencionarem, naquele período, os dados acerca do atendimento educacional 

disponível às pessoas com deficiência (LACERDA et al., 2015).  

O documento aponta questões referentes à formulação do edital e condições 

necessárias para o processo seletivo:  
 

- na elaboração do edital, para que possa expressar, com clareza, os recursos que 
poderão ser utilizados pelo vestibulando no momento da prova, bem como dos 
critérios de correção a serem adotados pela comissão do vestibular;  

- no momento dos exames vestibulares, quando serão providenciadas salas especiais 
para cada tipo de deficiência e a forma adequada de obtenção de respostas pelo 
vestibulando;  

- no momento da correção das provas, quando será necessário considerar as 
diferenças específicas inerentes a cada portador de deficiência, para que o domínio 

                                                           
23 O documento que Institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação 
Básica (Resolução, nº 4 de 2 de outubro de 2009), modalidade Educação Especial, define que os alunos com 
Transtornos Globais de Desenvolvimento são: “aqueles que apresentam um quadro de alterações no 
desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias 
motoras. Incluem-se, nessa definição, alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, 
transtorno desintegrativo da infância (psicoses) e transtornos invasivos sem outra especificação (BRASIL, 
2009)”. Disponível em: < http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_09.pdf> Acesso em: 30 ago. 2017. 
 
De acordo com Renzulli (1990 apud Viana, 2005, p.54) educandos com altas habilidades ou superdotação são 
“[...] sujeitos cujas competências se referem expressões da inteligência em qualquer área do saber ou do fazer. 
Desse modo, portadores de altas habilidades em áreas tão diversificadas como acadêmicas, musicais e motoras 
podem ser identificados rapidamente por intermédio da presença de atributos criativos e motivacionais, 
associados a um desempenho superior, situado acima da média da população comparável”. 
 

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_09.pdf
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do conhecimento seja aferido por meio de critérios compatíveis com as 
características especiais desses alunos (BRASIL. MEC, 1996b). 

 

Sobre o acesso, o documento indica sugestões para que o candidato ao vestibular 

possa ser avaliado de forma mais qualificada, quais sejam:  
 
- instalação de Bancas Especiais contendo, pelo menos, um especialista na área de 
deficiência do candidato;  

- utilização de textos ampliados, lupas ou outros recursos ópticos especiais para as 
pessoas com visão subnormal/reduzida;  

- utilização de recursos e equipamentos específicos para cegos: provas orais e/ou em 
Braille, sorobã, máquina de datilografia comum ou Perkins/Braille, DOS VOX 
adaptado ao computador 24.  

- colocação de intérprete no caso de Língua de Sinais no processo de avaliação dos 
candidatos surdos;  

- flexibilidade nos critérios de correção da redação e das provas discursivas dos 
candidatos portadores de deficiência auditiva, dando relevância ao aspecto 
semântico da mensagem sobre o aspecto formal e/ou adoção de outros mecanismos 
de avaliação da sua linguagem em substituição à prova de redação.  

- adaptação de espaços físicos, mobiliário e equipamentos para candidatos 
portadores de deficiência física;  

- utilização de provas orais ou uso de computadores e outros equipamentos pelo 
portador de deficiência física com comprometimento dos membros superiores;  

- ampliação do tempo determinado para a execução das provas de acordo com o grau 
de comprometimento do candidato;  

- criação de um mecanismo que identifique a deficiência da qual o candidato é 
portador, de forma que a comissão do vestibular possa adotar critérios de avaliação 
compatíveis com as características inerentes a essas pessoas. (BRASIL. MEC, 
1996b). 

 

Ainda acerca da acessibilidade, a legislação específica para assegurar, às pessoas 

com deficiência física e sensorial, condições básicas para a permanência na Educação 

Superior, só começou em 1999, com a Portaria n.º1.679, que incluiu alguns requisitos de 

                                                           
24 O braille “[...] baseia-se na combinação de 63 pontos que representam as letras do alfabeto, os números e 
outros símbolos gráficos. A combinação dos pontos é obtida pela disposição de seis pontos básicos, organizados 
espacialmente em duas colunas verticais com três pontos à direita e três à esquerda de uma cela básica 
denominada cela braile” (BRASIL, MEC, 2007, p. 22). O sorobã é um “[...] instrumento utilizado para trabalhar 
cálculos e operações matemáticas; espécie de ábaco que contém cinco contas em cada eixo e borracha 
compressora para deixar as contas fixas” (Op. cit., p. 32). A máquina Perkins/Braille “[...] com apenas nove 
teclas é equivalente a uma máquina de datilografia. A tecla central é utilizada para dar espaços; a função da tecla 
da esquerda é mudar de linha e a da direita é fazer o retrocesso. As outras correspondem aos pontos 3, 2, 1 e 4, 5, 
6, nessa ordem” (REILY, 2012, p. 154). O DOSVOX é um sistema adaptado ao computador, que se comunica 
com o usuário através de síntese de voz, viabilizando seu uso por deficientes visuais. Possui um conjunto de 
ferramentas e aplicativos próprios além de agenda, chat e jogos interativos. Esse sistema foi criado a partir da 
realidade na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) que contava, em 1993, com 7 alunos cegos e assim 
começou estudos de modo a melhorar o processo de ensino aprendizagem desses educandos. Disponível em:< 
http://intervox.nce.ufrj.br/dosvox/> Acesso em: 09 jun. 2017. 
 

http://intervox.nce.ufrj.br/dosvox/
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acessibilidade no nível superior, listados no documento. A seguir, um fragmento desta 

portaria que fez referências às necessidades das pessoas com deficiência visual: 
 

Art. 2º. A Secretaria de Educação Superior deste Ministério, com o apoio técnico da 
Secretaria de Educação Especial, estabelecerá os requisitos tendo como referência à 
Norma Brasil 9050, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que trata da 
Acessibilidade de Pessoas Portadoras de Deficiências e Edificações, Espaço, 
Mobiliário e Equipamentos Urbanos.  

Parágrafo único. 

Os requisitos estabelecidos na forma do caput deverão contemplar, no mínimo: 

 b) para alunos com deficiência visual:  

Compromisso formal da instituição de proporcionar, caso seja solicitada, desde o 
acesso até a conclusão do curso, sala de apoio contendo:  

• máquina de datilografia braille, impressora braille acoplada a computador, 
sistema de síntese de voz;  

• gravador e fotocopiadora que amplie textos;  
• plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico em fitas de áudio;  
• software de ampliação de tela do computador;  
• equipamento para ampliação de textos para atendimento a aluno com visão 

subnormal;  
• lupas, réguas de leitura;  
• scanner acoplado a computador;  
• plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico dos conteúdos básicos 

em braille (BRASIL. MEC, 1999). 
 

No caso da universidade pública, a ênfase ainda continua no acesso e na 

permanência das pessoas com deficiência ao Ensino Superior. As orientações presentes na 

circular nº 277/1996 denotam sensibilidade e flexibilidade no processo de avaliação dos 

candidatos e a portaria n.º1.679/1999 define materiais necessários para a trajetória acadêmica 

do aluno. As sugestões e determinações desses documentos do MEC ainda não foram 

concretizadas plenamente, considerando, a princípio, a análise dos editais das universidades 

estaduais do Ceará (Universidade Estadual do Ceará – UECE, Universidade Estadual do Vale 

do Acaraú – UVA e Universidade Regional do Cariri – URCA).   

No cenário da Educação nacional, mesmo não fazendo uma referência direta ao 

Ensino Superior, o Plano Nacional de Educação – PNE, Lei nº 10.172/2001 dispõe que “o 

grande avanço que a década da educação deveria produzir seria a construção de uma escola 

inclusiva que garanta o atendimento à diversidade humana”.  

A modalidade de Educação Especial é abordada na elaboração das Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial (Resolução nº. 02/2001), trazendo outros olhares e 

reflexões acerca do processo educacional de pessoas com deficiência, o que ratifica a 

Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a 
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Pessoa Portadora de deficiência (Decreto n° 3.956/2001). A atenção é caracterizada pela 

preferência do atendimento em escolas regulares subsidiadas pela política de inclusão 

(OLIVEIRA, 2007). 

A Educação, como processo inclusivo, tem a obrigação de oferecer um ensino 

equitativo para todos os alunos. O termo preferencialmente resguarda o indicativo para uma 

sociedade inclusiva, no entanto, a aprendizagem pode acontecer em outros espaços, por 

exemplo, o atendimento escolar hospitalar e mesmo assim estar nos moldes da inclusão. No 

entanto em várias situações, o uso da terminologia preferencialmente ao invés de 

obrigatoriamente faz, muitas vezes, com que os envolvidos se desobriguem de sua 

responsabilidade, fundamentando-se nessa diferença de significado.  

Nesse debate, insere-se a educação de surdos que, através da Leinº 10.436/2002, 

garante, à comunidade surda, o reconhecimento de seu sistema linguístico, a Língua Brasileira 

de Sinais (Libras), carregando consigo a reflexão sobre o espaço mais adequado para a 

aquisição da mesma, se na escola regular ou na escola especial. No caso, em específico, 

resguarda-se a diferença linguística e o respeito à cultura surda.  

No que se refere à pessoa com deficiência visual, a Portaria nº 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, incluindo o projeto da Grafia Braille para a Língua 

Portuguesa e recomendando o seu uso em todo o território nacional. 

Ademais, agrega-se a esse debate a formulação de experiências práticas para o 

desenvolvimento da inclusão. “Nos governos Lula (2003 – 2010), foi dada continuidade à 

opção pela proposta de Educação Inclusiva, criando-se alguns programas e projetos que 

visavam ao atendimento, à época, do aluno denominado com ‘Necessidades Educacionais 

Especiais’ (NEE)” 25 (OLIVEIRA; VIANA, 2015, p.140). 

No âmbito da legislação, a Portaria nº 3.284, de 7 de novembro de 2003, atualizou 

a elaborada no ano de 1999, que versava sobre requisitos de acessibilidade no nível superior. 

Observem: 
 
[...] 

                                                           
25 A terminologia Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais (NEE) foi adotada pelo Conselho Nacional 
de Educação / Câmara de Educação Básica (Resolução nº 2, de 11-9-01, com base no Parecer CNE/CEB nº 
17/2001, homologado pelo MEC em 15-8-01). Em 2008, com a criação da Política Nacional de Educação 
Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, é retomada a nomenclatura pessoa com deficiência. Em 2010, o 
Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência (Conade) declara oficialmente, através da 
Portaria nº. 2344/2010, que passa a utilizar pessoa com deficiência em seus documentos e ações (BRASIL, 2001, 
2008, 2010). 
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II - no que concerne a alunos portadores de deficiência visual, compromisso formal 
da instituição, no caso de vir a ser solicitada e até que o aluno conclua o curso: 

a) de manter sala de apoio equipada como máquina de datilografia braile, impressora 
braile acoplada ao computador 26, sistema de síntese de voz 27, gravador e 
fotocopiadora que amplie textos, software de ampliação de tela, equipamento para 
ampliação de textos para atendimento a aluno com visão subnormal, lupas, réguas de 
leitura, scanner acoplado a computador; 

b) de adotar um plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico em braile e de 
fitas sonoras para uso didático (BRASIL. MEC, 2003). 

 

O Decreto n° 5.296/2004 regulamenta as leis 10.048/2000 e 10.098/2000, que 

estabelecem normas gerais e critérios básicos para o atendimento prioritário à acessibilidade 

de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. No artigo 24 do decreto, é 

determinado que os estabelecimentos de ensino de qualquer nível, etapa ou modalidade, 

público e privado, proporcionarão condições de acesso e utilização de todos os seus ambientes 

ou compartimentos para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, inclusive salas 

de aula, bibliotecas, auditórios, ginásios, instalações desportivas, laboratórios, áreas de lazer e 

sanitários (OLIVEIRA; VIANA, 2015). 

Com efeito: 
 
No período, diversas modificações foram propostas. No entanto, segundo Garcia e 
Michels (2011), ao longo do governo de Luís Inácio Lula da Silva, a Política 
Nacional de Educação Especial ganhou novos contornos, de modo singular, pela 
implementação de três programas: 1) Programa de Implantação de Salas de 
Recursos Multifuncionais; 2) Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade e 
3) Programa Incluir 28. O primeiro, por representar o fortalecimento do processo de 
inclusão de estudantes com deficiência na escola comum de ensino regular pública. 
O segundo, por fomentar entre os gestores estaduais e municipais as metas 
assumidas pelo governo dentro do projeto de educação para todos. Há nesse 
programa a intenção de expandir as ações do Atendimento Educacional 
Especializado 29. Pelo programa de implementação de Salas de Recursos 

                                                           
26 A impressora Braille é uma tecnologia assistiva para produção de material impresso em Braille (REILY, 
2012).  
 
27 “Existem programas leitores de tela com síntese de voz, concebidos para usuários cegos, que possibilitam a 
navegação na internet, o uso do correio eletrônico, o processamento de textos, de planilhas e uma infinidade de 
aplicativos operados por meio de comandos de teclado que dispensam o uso do mouse (BRASIL. MEC, 2007)”.  
 
28 “Criado em 2005, o Programa Incluir - acessibilidade na educação superior foi implementado até 2011, por 
meio de Chamadas Públicas, realizadas pela SEESP e SESU, por meio das quais, as IFES apresentaram projetos 
de criação e consolidação dos Núcleos de Acessibilidade, visando eliminar barreiras físicas, pedagógicas, nas 
comunicações e informações, nos ambientes, instalações, equipamentos e materiais didáticos. A partir de 2012, o 
MEC, por intermédio da SECADI e da SESu, passa a apoiar projetos das IFES, com aporte de recurso 
financeiro, diretamente, previsto na matriz orçamentária das Instituições, com a finalidade de institucionalizar 
ações de política de acessibilidade na educação superior, por meio dos Núcleos de Acessibilidade, que se 
estruturam com base nos seguintes eixos: a) infra-estrutura; b) currículo, comunicação e informação; c) 
programas de extensão e d) programas de pesquisa” (BRASIL. MEC, 2013). 
 
29 O Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011 (BRASIL, 2001) definiu o Atendimento Educacional 
Especializado (AEE) como “[...] o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados 
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Multifuncionais e pelo Decreto no 6.571/2008 (BRASIL, 2008b), o lócus 
privilegiado do AEE continua sendo a complementação e suplementação à educação 
regular. Tais programas representam atos concretos da gestão política 
governamental que resultaram na modificação direta do cenário da Educação 
Especial no país, na educação básica. No que tange à educação superior, o 
terceiro programa, o Incluir, propõe ações que visam o acesso de pessoas com 
deficiência às instituições federais (LACERDA et al., 2015, p. 997) (grifos 
nossos). 

 

No ano de 2005, ao promulgar a Lei nº 11.096, o governo instituiu o Programa 

Universidade para Todos (ProUni), que se configurou numa possibilidade de ampliação do 

acesso ao Ensino Superior para as pessoas com deficiência. O ProUni concede bolsas de 

estudo integrais ou parciais em instituições privadas de Ensino Superior utilizando os dados 

sobre o desempenho do candidato no ENEM no ano vigente. Para as bolsas parciais, é 

necessário que a renda familiar bruta mensal seja de até três salários mínimos por pessoa. Para 

participar do programa, o candidato deverá ter cursado todo o Ensino Médio em escolas da 

rede pública 30. 

Segundo esse programa, em seu Art. 2: “A bolsa será destinada: [...] II - o 

estudante portador de deficiência, nos termos da lei” (BRASIL, 2005). Ainda no mesmo 

dispositivo, acrescenta-se: 
Art. 7o As obrigações a serem cumpridas pela instituição de ensino superior serão 
previstas no termo de adesão ao Prouni, no qual deverão constar as seguintes 
cláusulas necessárias: 

[...] 

II - percentual de bolsas de estudo destinado à implementação de políticas 
afirmativas de acesso ao ensino superior de portadores de deficiência ou de 
autodeclarados indígenas e negros (BRASIL, 2005) (grifos nossos). 

 

No entanto, essa promoção de acesso ocorreu apenas para as IES no setor privado. 

Em contrapartida, nas instituições federais 31:  

                                                                                                                                                                                     
institucional e continuamente, prestado das seguintes formas: I - complementar à formação dos estudantes com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, como apoio permanente e limitado no tempo e na 
frequência dos estudantes às salas de recursos multifuncionais; ou II - suplementar à formação de estudantes com 
altas habilidades ou superdotação”. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7611.htm#art11> Acesso 
em: 26 ago. 2017. 
 
30 Disponível em: <http://siteprouni.mec.gov.br/>. Acesso em: 06 jun. 2017. 
 
31 Na Universidade Federal do Ceará (UFC), o Projeto UFC INCLUI foi aprovado em 2005. Nele, a 
universidade pôde criar e desenvolver algumas alternativas para acessibilidade, sendo uma delas a difusão da 
Língua Brasileira de Sinais (Libras), eventos como Acessibilidade em Ação, entre outros. Em 2006, a UFC 
constituiu-se um polo do Curso Semipresencial de Licenciatura em Letras: Língua Brasileira de Sinais (Libras), 
oferecido pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) em parceria com 9 Instituições Federais de 
Ensino Superior. Como reforço de ações para encaminhar o debate sobre a acessibilidade na universidade, foi 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7611.htm#art11
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O Incluir, desde sua criação, é executado por meio da parceria entre a SESu e a 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi), 
ambas do Ministério de Educação. Essas secretarias divulgavam um edital público 
com dotação orçamentária – induzindo as universidades a executarem ações que 
tivessem como foco o público-alvo da Educação Especial. Pelo intermédio do 
auxílio prestado pelo Programa Incluir, as IFES podiam então criar e 
consolidar núcleos de acessibilidade. Estes, por sua vez, ficavam responsáveis 
pela organização de ações institucionais para fomentar a inclusão de pessoas 
com deficiência, propiciar a eliminação de barreiras pedagógicas, 
arquitetônicas, comunicacionais e de informação, com vistas ao cumprimento 
dos requisitos legais relacionados à acessibilidade. O programa, até 2010, 
disponibilizava recursos a partir da inscrição das universidades nos específicos 
editais, sendo selecionadas algumas proposições a serem beneficiadas com repasses 
financeiros. Em 2012, a seleção deixou de ocorrer, sendo então disponibilizada 
dotação orçamentária para cada universidade federal que já tivesse sido 
contemplada, com projeto aprovado, nos anos anteriores. Em 2013 foram alocados 
recursos diretamente para as Unidades Orçamentárias (UO) de 55 universidades 
federais (LACERDA et al., 2015, p. 997-998) (grifos nossos). 

 
No ano de 2007, a ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil nas 

universidades federais constituiu uma das diretrizes do Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni). Oficializado pelo Decreto nº 

6.096/2007, o qual visava promover a criação de “[...] condições para a ampliação do acesso e 

permanência na educação superior, no nível de graduação, pelo melhor aproveitamento da 

estrutura física e de recursos humanos existentes nas universidades federais” (Decreto nº 6. 

096, Art. 1º). 

Esse debate sobre o acesso e permanência no Ensino Superior indicou uma 

reflexão para além da Educação Básica. A Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) segue essa perspectiva quando diz que o Ensino 

Superior precisa:  
 
[...] 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 envolvem o 
ensino, a pesquisa e a extensão (BRASIL. MEC.SEESP, 2008, p. 11). 

 

Depois de mais de uma década em que ocorreram as primeiras iniciativas de 

acessibilidade para o Ensino Superior, em 2009, aconteceu um encontro para ratificar os 

                                                                                                                                                                                     
criada a Secretaria de Acessibilidade UFC Inclui. A Secretaria vem, desde agosto de 2010, lutando para 
materializar ações e propostas visando contemplar quatro eixos de atuação: arquitetônico, tecnológico, atitudinal 
e pedagógico (UFC, 2012). Disponível em: <http://setores.ufc.br/ufcinclui/sobre-a-secretaria-de-acessibilidade-
ufc-inclui/> Acesso em: 23 mar. 2017.   
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direitos das pessoas com deficiência. O documento da Convenção sobre os Direitos da Pessoa 

com Deficiência (2011) veio a ser publicado no governo Dilma Rousseff (2011-2016), após as 

duas edições do evento, incluindo o Ensino Superior no item 5 do artigo 24. Nesse sentido:  
 
Os Estados Partes assegurarão que as pessoas com deficiência possam ter acesso 
ao ensino superior em geral, treinamento profissional de acordo com sua vocação, 
educação para adultos e formação continuada, sem discriminação e em igualdade de 
condições. Para tanto, os Estados Partes assegurarão a provisão de adaptações 
razoáveis para pessoas com deficiência (BRASIL. SEDH, 2011, p. 50) (grifos 
nossos). 
 

Diante dessa indicação de responsabilidade na inclusão no Ensino Superior, 

Marques e Marques (2003) assinalam que essa é a função social da universidade: mostrar de 

forma clara as contradições sociais e sugerir alternativas concretas, uma vez que é nesse 

contexto que está o caminho da inclusão.   

Somados a esse momento, o Decreto n° 7.234/2010 dispõe sobre o Programa 

Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) e o Decreto n° 7.611/2011 discorre sobre o 

Atendimento Educacional Especializado, no §2° do art. 5º: 
 

VII - estruturação de núcleos de acessibilidade nas instituições federais de educação 
superior.  

§ 5a Os núcleos de acessibilidade nas instituições federais de educação superior 
visam eliminar barreiras físicas, de comunicação e de informação que 
restringem a participação e o desenvolvimento acadêmico e social de estudantes 
com deficiência (grifos nossos) (BRASIL, 2011). 

 

Esses núcleos de acessibilidade constituem o espaço para a permanência do aluno 

com deficiência no Ensino Superior. Na prática, a criação desses núcleos se difundiu tanto nas 

universidades federais como nos institutos federais, indicação também seguida pelas 

universidades estaduais em todo país.  

Ainda em 2011, o Decreto nº 7.612 instituiu o Plano Nacional dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência - Plano Viver sem Limite, que respaldou a Convenção Internacional 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2007), promulgada pelo Decreto nº 6.949, de 

25 de agosto de 2009. O intuito foi o de: “[...] promover por meio da integração e articulação 

de políticas, programas e ações, o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com 

deficiência” o que inclui a “[...] garantia de um sistema educacional inclusivo” (BRASIL, 

2011). 

Seguindo o mesmo escopo do debate, foi criada a Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015). Em seu Art. 28, nos incisos XIII e XIV, cabe ao 

poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar o 
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acesso à Educação Superior com iguais oportunidades e condições a todas as pessoas. No 

entanto, o artigo 29, que tratava das cotas para pessoa com deficiência nos processos seletivos 

prestados a universidades foi vetado. Veja como ele estava descrito: 
 

Art. 29.  As instituições de educação profissional e tecnológica, as de educação, 
ciência e tecnologia e as de educação superior, públicas federais e privadas, são 
obrigadas a reservar, em cada processo seletivo para ingresso nos respectivos cursos 
de formação inicial e continuada ou de qualificação profissional, de educação 
profissional técnica de nível médio, de educação profissional tecnológica e de 
graduação e pós-graduação, no mínimo, 10% (dez por cento) de suas vagas, por 
curso e turno, para estudantes com deficiência. 

§ 1o  No caso de não preenchimento das vagas segundo os critérios estabelecidos no 
caput deste artigo, as remanescentes devem ser disponibilizadas aos demais 
estudantes. 

§ 2o  Os cursos mencionados neste artigo não poderão excluir o acesso da pessoa 
com deficiência, sob quaisquer justificativas baseadas na deficiência. 

§ 3o  Quando não houver exigência de processo seletivo, é assegurado à pessoa com 
deficiência atendimento preferencial na ocupação de vagas nos cursos mencionados 
no caput deste artigo (BRASIL, 2015). 

 

Em nota pública sobre o veto, a Associação Nacional de Membros do Ministério 

Público de Defesa dos Direitos dos Idosos e Pessoa com Deficiência (Ampid) diz que: 
 

Razões do veto Apesar do mérito da proposta, ela não trouxe os contornos 
necessários para sua implementação, sobretudo a consideração de critérios de 
proporcionalidade relativos às características populacionais específicas de cada 
unidade da Federação onde será aplicada, aos moldes do previsto pela Lei no 12.711, 
de 29 de agosto de 2012. Além disso, no âmbito do Programa Universidade para 
Todos - PROUNI o governo federal concede bolsas integrais e parciais a pessoas 
com deficiência, de acordo com a respectiva renda familiar (BRASIL, 2015). 

 

A justificativa para o veto reside em duas questões delicadas e importantes, as 

quais são passíveis de críticas: i) inicialmente, as estatísticas populacionais não consideram, 

segundo a Ampid, a proporcionalidade de cada unidade federativa, no entanto, segundo dados 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população com deficiência 

cresceu. De acordo com os dados do Censo 2010 do IBGE, “45.606.048 de brasileiros, 23,9% 

da população total, têm algum tipo de deficiência – visual, auditiva, motora e mental ou 

intelectual”. Dessa população, “[...] 8,3% apresentavam pelo menos um tipo de deficiência 

severa, sendo: 3,46% com deficiência visual severa”. Em 2010, somente “[...] 6,7% das 

pessoas com deficiência possuíam diploma de cursos superior” (BRASIL, SDH, 2012, p. 6). 
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Ademais, a Lei nº 12.711/2012 32 também não contemplava, até aquele momento, a pessoa 

com deficiência, e assim, não podia ser disposta como referência; ii) no âmbito Prouni, 

contemplam-se apenas alunos que ingressam no sistema privado de ensino. Essa prática 

resultou em um aumento do acesso do Ensino Superior privado em detrimento ao ingresso na 

universidade pública de ensino (BRASIL, 2012, 2015). 

Em 2014, o Plano Nacional de Educação (PNE) (2014/2024), regulamentado pela 

Lei nº 13.005/2014, apresenta, no escopo do documento “Planejando a Próxima Década 

Conhecendo as 20 Metas do Plano Nacional de Educação 33”, as metas referentes “[...] à 

redução das desigualdades e à valorização da diversidade [...]” (BRASIL, 2014, p. 11). A 

meta 4 define a responsabilidade de: 
 
universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o 
acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, 
preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional 
inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços 
especializados, públicos ou conveniados (BRASIL, 2014). 

 

Essa meta reforça o que já está estabelecido em legislação anterior, a exemplo da 

LDB nº 9394/96, que preconiza o acesso preferencialmente na rede regular e o Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) para o público alvo da Educação Especial. No entanto, no 

tocante ao Ensino Superior, no documento não há um destaque para o atendimento da pessoa 

com deficiência, o que revela ainda uma necessidade de debate sobre essa questão. Apenas há 

uma referência que poderia inferir nessa realidade na Meta 12, que aponta para a necessidade 

de uma expansão de “[...] pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no 

segmento público” para o intervalo de 2014 a 2024 (BRASIL, 2014, p.13).  

Segundo Lacerda et al. (2015), a negação da deficiência representa a rejeição do 

sujeito em sua individualidade. Em um longo período, a pessoa com deficiência sofreu com os 

estigmas criados pela sua estética corporal ou aparentes inabilidades cognitivas. Mesmo com 

o passar do tempo, essas pessoas ainda precisam lutar para combater o ofuscamento de suas 

características individuais. No entanto, as experiências no país demonstram que há um 

movimento contra a exclusão. Através das cotas, o espaço da pessoa com deficiência é 

demarcado nas universidades. Vejam: 

                                                           
32 A Lei nº. 12.711/2012 dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino 
técnico de nível médio (BRASIL, 2012) Nesse documento, ainda não constava a referência sobre as cotas para 
pessoas com deficiência, que só ocorreu em sua alteração na Lei nº 13.409/2016.  
 
33 Disponível em: <http://pne.mec.gov.br/images/pdf/pne_conhecendo_20_metas.pdf> Acesso em: 20 jul. 2017. 

http://pne.mec.gov.br/images/pdf/pne_conhecendo_20_metas.pdf
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No estado do Rio de Janeiro há uma Lei Estadual (Lei nº 5346) que reserva 5% das 
vagas para deficientes e filhos de policiais e bombeiros, por meio do que chamamos 
de cotas sociais — que também enquadram estudantes de baixa renda e/ou oriundos 
da rede pública de ensino. Além da Universidade Estadual do Rio de Janeiro-UERJ, 
outras instituições públicas que dispõem de reserva de vagas para candidatos com 
deficiência são: a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) – cinco por cento 
das vagas para candidatos com necessidades especiais, a Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB) – cinco por cento para estudantes portadores de necessidades 
especiais, Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG) – reserva de 5% (cinco 
por cento) das vagas de cada curso de graduação, Universidade Federal do 
Maranhão (UFMA) – uma vaga especial em cada curso para pessoas com 
deficiência, Universidade Federal do Pará (UFPA) – uma vaga extra por curso para 
deficientes, Universidade Federal do Acre (UFAC) – cinco por cento do total de 
vagas para estudantes portadores de necessidades especiais, Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB) – cinco por cento para portadores de necessidades especiais, 
Universidade Federal do Paraná (UFPR) – uma vaga em cada curso para pessoas 
que apresentarem deficiências que lhes tragam dificuldades para o desempenho de 
funções educativas na universidade, exigindo atendimento educacional diferenciado, 
entre outras instituições de ensino superior (URCA. PROGRAD, 2017). 

 

O reconhecimento da necessidade de cotas e o respaldo legal para reparar esse 

“equívoco” só vieram no ano de 2016, com a Lei nº 13.409/2016, que altera o Art. 3º, o qual 

acrescenta as pessoas com deficiência no seu texto:  
 
Art. 3o  Em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de que trata o art. 
1o desta Lei serão preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos 
e indígenas e por pessoas com deficiência, nos termos da legislação, em proporção 
ao total de vagas no mínimo igual à proporção respectiva de pretos, pardos, 
indígenas e pessoas com deficiência na população da unidade da Federação onde 
está instalada a instituição, segundo o último censo da Fundação Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística - IBGE (BRASIL, 2016) (grifos nossos). 

 

No âmbito da legislação estadual (Ceará), trata-se de uma matéria também 

recente. A Lei nº 16.197, de 17 de janeiro de 2017, dispõe sobre a instituição do sistema de 

cotas nas IES do estado do Ceará. No texto da lei está descrito: 
 
Art. 3º As instituições públicas de Educação Superior do Estado do Ceará 
reservarão, ainda, em cada concurso seletivo para ingresso nos cursos de graduação, 
por curso e turno, no mínimo 3% (três por cento) de suas vagas para estudantes 
comprovadamente com necessidades especiais, nos termos da legislação específica. 

Parágrafo único. A comprovação referida no caput deste artigo deverá ser efetivada 
no ato da inscrição, mediante apresentação de laudo médico, referencialmente 
emitido nos últimos 6 (seis) meses, fornecido por instituição de saúde, com parecer 
descritivo da deficiência, nos termos do Código Internacional de Doenças – CID, e 
em atendimento à legislação específica em vigor (CEARÁ, 2017) (grifos nossos). 

 

Mattos (2004, p. 194) afirma que: 
 

[...] a reserva de vagas nas universidades para grupos populacionais discriminados, 
conhecida como sistema de cotas, configura-se como uma modalidade específica de 
um conjunto de políticas corretoras de desigualdades sociais setorizadas e batizadas 
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com o nome de ‘ações afirmativas’. Portanto, conceber as cotas na esfera das ações 
afirmativas implica, necessariamente, conferir-lhes o mesmo estatuto de 
legitimidade social que desfrutam outras políticas públicas, cujos objetivos 
essenciais são a redução e a correção das desigualdades sociais, quaisquer que sejam 
elas. 

 

3.1 A escolarização da pessoa com deficiência visual no Brasil: demarcando o acesso ao 

Ensino Superior  

 

A década de 1990 e as seguintes trouxeram reflexões expressivas no campo do 

acesso da pessoa com deficiência à Educação. A necessidade de repensar a legislação 

apontando ações para o processo inclusivo revelou conquistas, mas, sobretudo, desafios 

(BRASIL, 2012, 2015, 2016; BUENO, 1993; LACERDA et al., 2015; MAZZOTTA, 2001; 

OLIVEIRA, 2007). 

A educação escolar do deficiente visual teve os primeiros trabalhos sistematizados 

na França, no século XVIII, após a Revolução Francesa (1789 - 1799) 34, quando o Estado 

francês passou a gerir a escolarização das pessoas com deficiência. Nesse período, houve a 

criação de instituições nacionais especializadas. Tudo começou com os trabalhos de Valentin 

Haüy (1745-1822), que fundou em Paris o Institute Nationale des Jeunes Aveugles (Instituto 

Nacional dos Jovens Cegos), em 1784. Haüy teve notoriedade e reconhecimento pela 

Academia de Ciências de Paris com a utilização da técnica de letras em relevo no ensino de 

cegos (MAZZOTTA, 2001).  

 A escrita em relevo segundo Lemos et al. (1999, p. 14) é um: 
 
[...] método de ensino [que] consistia em fazer os alunos repetirem as explicações e 
textos ouvidos. Alguns livros escritos no Sistema de Valentin Haüy, método oficial 
de leitura para cegos, permitiam leitura suplementar. Apesar de em pequeno número, 
esses livros eram os únicos existentes. 

 

De acordo com Dorneles e Pavan (2014), algum tempo depois, em 1819, Charles 

Barbier de La Serre (1767 - 1841) – cidadão francês e capitão de artilharia do exército de Luís 

XIII – apresentou aos dirigentes do Instituto Real dos Jovens Cegos um sistema fonográfico 

de leitura e escrita criado por ele com o intuito de ser usado à noite nas campanhas, para 

comunicação de breves mensagens entre os soldados e os oficiais nos treinamentos. Ou seja, 
                                                           
34 A Revolução Francesa marcou o fim da Idade Moderna e foi um movimento social e político que ocorreu na 
França em 1789.  Seus ideais são “Liberdade, Igualdade, Fraternidade” (Liberté, Egalité, Fraternité) e 
mobilizaram a participação de vários grupos sociais: pobres, desempregados, pequenos comerciantes, 
camponeses. Disponível em: <http://www.infoescola.com/historia/revolucao-francesa/> Acesso em: 09 jun. 
2017.  

http://www.infoescola.com/historia/revolucao-francesa/
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“tratava-se de um processo de escrita [...] próprio para a transmissão de mensagens no campo 

de batalha à noite, sem utilização de luz para não atrair a atenção dos inimigos” 

(MAZZOTTA, 2001, p. 19). 

Lemos (2000, p. 10-11) descreve que “o invento de Barbier tinha por base doze 

pontos, seis linhas e trinta e seis símbolos representativos dos principais fonemas da língua 

francesa [...] merece destaque no processo evolutivo de comunicação na leitura e na escrita de 

pessoas cegas”. 

O auxílio da régua-guia e de um estilete foram condições determinantes para que 

o processo educativo dos estudantes cegos se efetivasse. Desse modo, o acesso à leitura e à 

escrita foi possível, afirmam Lemos et al. (1999). Nesse cenário de aprendizagem de escrita, 

com a utilização da régua-guia, e “adquirindo maior habilidade no uso do método, o menino 

Louis Braille (1809-1852) 35 descobriu seus problemas e começou a pensar em possíveis 

modificações” (LEMOS et al., 1999, p. 17). 

A princípio, a adaptação de Louis Braille recebeu o nome de sonografia, e, 

posteriormente, o seu nome, passando, assim, a se chamar Sistema Braille. Desde então, esse 

sistema é significativo para a educação dos deficientes visuais como um dos principais 

recursos de comunicação no oferecimento de oportunidades de acesso à informação e ao 

conhecimento (PIRES, 2014).  

No Sistema criado por Louis Braille: “Cada célula Braille precisa de um quarto de 

polegada, pouco mais de 6 milímetros de espaço na linha. Muita economia de espaço tem sido 

feita, pela adição de novos espaços ao código original, sob a forma de sinais, abreviações e 

contrações” (ASHCROFT, 1971 apud MAZZOTTA, 2001, p. 19-20). 

Esse sistema de transcrição das informações tem possibilitado aprendizagem aos 

deficientes visuais numa forma universalmente aceita no que diz respeito ao acesso à 

linguagem escrita. Portanto:  
 
Com o sistema de Louis Braille, os estudantes cegos foram capazes de escrever o 
que era ensinado pelos professores, por exemplo, redigir composições, copiar livros, 
fazer ditados, corresponder-se entre si, fazendo uso da grafia braile, condição sine 
qua non para a escolarização, na qual podiam registrar seus sentimentos e 
impressões. Louis Braille continuou seus estudos sendo um excelente aluno. Prova 
disso é que em 1825, aos 17 anos de idade, começou a ensinar álgebra, gramática e 

                                                           
35 Louis Braille nasceu a 4 de janeiro de 1809, numa aldeia francesa de nome Coupvray. Era o filho mais novo 
de Simon-René e de Monique. Nasceu em uma família humilde e trabalhadora. Ainda na infância, sofreu um 
acidente na oficina de seu pai e, mesmo com várias tentativas de tratamento, ficou cego. Foi um estudante 
dedicado, mesmo com a saúde frágil. Aos 26 anos, contraiu tuberculose. Dedicou suas pesquisas para encontrar 
uma forma de melhorar a vida das pessoas com deficiência visual, o que conseguiu com a criação do Sistema 
Braille. Viveu até o ano de 1852, quando teve uma recaída da doença e faleceu (BIRCH, 1990). 
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geografia. Ainda em 1829, foi designado professor titular do Instituto Real para 
Jovens Cegos da França, ocupando a cadeira de gramática, matemática e geografia 
(DORNELES; PAVAN, 2014, p. 159). 

 

Nessa época, no Brasil, aconteceram as primeiras inciativas no atendimento 

educacional a pessoas com deficiência visual. No entanto, no Brasil, a presença da pessoa 

com deficiência visual data do tempo da escravatura. Segundo Lobo (1997), sem saber a 

causa, a cegueira era muito comum entre os escravos. Era uma condição lamentável encontrar 

com muita frequência um ou mais deles levando barris cheios na cabeça, girando os globos 

oculares sem função e tateando o caminho com seus bastões. Ou seja, uma relação de 

submissão e desrespeito à condição humana.  

A primeira iniciativa oficial para promover uma educação para as pessoas com 

deficiência visual foi a criação do Imperial Instituto dos Meninos (1854), com a função de 

receber poucos alunos 36. Em 1872, atendia 35 alunos sendo 20 pagantes (DIAS; FRANCO, 

2007).  

Segundo Mazzota (2001), a população de cegos no Brasil era de 15.848 pessoas, 

àquela época, o que demonstra com clareza a precariedade do atendimento ofertado às 

pessoas com deficiência visual. Considerando também outras ações nesse período:  
 
A criação dessas primeiras instituições especializadas [...] não passaram de umas 
poucas iniciativas isoladas, as quais abrangeram os mais lesados, os que se 
distinguiam, se distanciavam ou pelo aspecto social ou pelo comportamento 
divergentes. Os que não o eram assim a ‘olho nu’ estariam incorporados às tarefas 
sociais mais simples. Numa sociedade rural desescolarizada (JANNUZZI, 1985, p. 
28). 
 
 

Até 1926, ano de fundação do Instituto São Rafael, em Belo Horizonte-MG, o 

Instituto Benjamim Constant constituía-se no único espaço especializado para pessoas com 

deficiência visual no Brasil. Nas décadas seguintes até 1940, foram criadas escolas 

residenciais para cegos, de caráter segregador. Em 1927, fundou-se o Instituto para Cegos 

“Padre Chico” em São Paulo e, na cidade de Porto Alegre, nasceu o Instituto Santa Luzia; 

posteriormente, em 1935, em Pernambuco, o Instituto de Cegos; em 1936, o Instituto de 

Cegos na Bahia na cidade de Salvador; no ano de 1942, Sociedade de Assistência aos Cegos 

(SAC) na cidade de Fortaleza; e, em 1944, em Curitiba, o Instituto Paranaense dos Cegos 

                                                           
36 “O número de alumnos não excederá de 30 nos três primeiros annos. Neste número se comprehende até 10 que 
serão admitidos gratuitamente, quando forem reconhecidamente pobres. Os que não forem reconhecidamente 
pobres pagarão ao estabelecimento uma pensão annual arbitrada pelo Governo no princípio de cada anno, a qual 
não excederá de 400$000, além de uma joia, no acto da entrada, até 200$000, marcada pela mesma forma” (Arts. 
19 e 21 do Capítulo III do Regulamento e Regimento Interno do IIMC de 1854) (DORNELES; PAVAN, 2014). 
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(BUENO, 1993; LEITÃO, 2008; MASINI, 1993; MAZZOTTA, 2001).  

A Sociedade de Assistência aos Cegos (SAC), no Ceará, foi criada a partir do 

empenho de profissionais especializados e sem apoio dos órgãos oficiais. Foi fundada em 2 de 

agosto de 1942, pelo médico oftalmologista Dr. Hélio Goes Ferreira. Seu objetivo inicial era a 

prevenção da cegueira. O atendimento aos cegos mantinha um caráter assistencial quando foi 

fundada a casa-asilo em 1943. Somente alguns anos depois, com a cessão de professores da 

rede de ensino estadual, o Instituto dos Cegos prestou serviços para a escolarização dessas 

pessoas. Um grupo pequeno de docentes em que poucos conheciam braille (LEITÃO, 2008). 

No Instituto Benjamim Constant (IBC), funciona até hoje uma imprensa braille, 

instalada em 1943, e, no ano anterior (1942), o Instituto deu início à primeira revista em 

braille do Brasil, intitulada Revista Brasileira para Cegos, sendo essa pioneira nesse 

segmento. Pela Portaria Ministerial no 505, de 17 de setembro de 1949, o Instituto ampliou a 

produção para atender o público deficiente visual em todo território brasileiro (PIRES, 2014). 

 De acordo com Masini (1993, p. 62-63): 
 
Em 1945, foi implantado no Instituto de Educação Caetano de Campos, em São 
Paulo, o primeiro curso de especialização de professores, oficializado através do 
Decreto Lei nº 16.392, de 02/12/1946. 
Em 1946, foi criada a Fundação para o Livro do Cego no Brasil, instituição para 
imprimir livros em caracteres braille — passo importante para a descentralização da 
educação especializada.  
Em 1947, o Instituto Benjamin Constant e a Fundação Getúlio Vargas, em regime de 
cooperação, realizaram o curso de caráter intensivo destinado à especialização de 
professores para deficientes visuais. A partir de 1951, foram realizados cursos de 
especialização de professores e inspetores para DV, com alunos de diferentes 
unidades federativas.  

 
No que concerne à escolarização fora dos institutos para cegos, isto é, nas escolas 

de ensino regular, Lemos (2000) afirma que, em 1950, surgiram no Brasil as primeiras 

inserções de estudantes cegos na escola comum. Até então, os cegos eram atendidos em in-

ternatos nas instituições consideradas benfeitoras, escolas-residência, numa perspectiva de 

ensino segregado. A ênfase do ensino era a profissionalização básica, ou seja, ocupação 

laboral para o sustento do deficiente visual. Isso porque, desde a educação imperial, o ensino 

profissionalizante estava ligado a um ensino de segunda categoria, que se preocupava com a 

sobrevivência das camadas populares. 

O ingresso oficial no Ensino Superior foi considerado um marco para as pessoas 

com deficiência visual, visto que as experiências anteriores de acesso ao Ensino Superior 

foram marcadas pela dificuldade em lidar com o diferente. Para poder cursar o Ensino 

Superior, em 1943, um aluno, por exemplo, teve que recorrer ao Conselho Nacional de 
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Educação, por causa do cerceamento do acesso a uma universidade, o que lhe foi concedido 

com base no direito à equidade (Parecer n.º 144/16/04/1943).  

Uma situação anterior ocorreu com esse mesmo aluno em 1932, quando pretendeu 

ingressar num Ginásio de Curitiba-PR, suscitando o Parecer nº 291, de 4 de novembro de 

1932,  no qual a Comissão de Ensino Secundário do Conselho Nacional de Educação declarou 

não ser possível a presença do aluno na escola comum justificando o uso de método diferente 

(ROSA; DUTRA, 2006).  

Masini (1993, p. 63) acrescenta que: 
 
Em 1950, em caráter experimental, foi instalada nas escolas comuns a lª classe 
braille do Estado de São Paulo. Sua oficialização se deu em 1953, pela Lei nº 2.287, 
regulamentada pelo Decreto nº 26.258, de 12/08/56. Nessa mesma década se admitiu 
a matrícula do aluno cego no 2º ciclo do curso secundário e o Conselho Nacional de 
Educação permitiu oficialmente o ingresso de estudantes cegos em Faculdades 
de Filosofia (grifos nossos). 

 

Leitão (2008) revela um capítulo diferente nessa história. Sua pesquisa, nos 

jornais de Fortaleza/Ceará nas décadas de 1950 e 1960, encontrou facilmente relatos que 

contam e mostram fatos da vida cotidiana de cegos, com suas potencialidades cognitivas, 

habilidades manuais e artísticas. Vários exemplos são citados, inclusive, a história de dois 

jovens cegos que concluíram o Ensino Superior no curso de Direito. Isso após terem cursando 

o ensino primário no Instituto dos Cegos do Ceará e o ginasial no IBC na cidade do Rio de 

Janeiro-RJ. 

Nas décadas seguintes, mesmo com a autorização e o ingresso de alunos cegos no 

ensino universitário, pouco se acrescentou a essa realidade. No entanto, algumas ações no 

campo da formação de professores especializados e das campanhas deram sua contribuição.  

Iniciado por um ex-aluno e professor do Instituto Benjamim Constant, José 

Espínola Veiga, foi instituída, pelo Decreto nº 44.236 de 1 de agosto de 1958, a Campanha 

Nacional de Educação e Reabilitação dos Deficitários Visuais - (C.N.E.R.D.V.), vinculada à 

direção do Instituto Benjamin Constant. No dia 29 de novembro, o Ministro da Educação 

Clóvis Salgado criou uma Comissão Diretora pela Portaria n.º 0566, que contava com as 

seguintes pessoas: Wilton Ferreira, José Espínola Veiga e Joaquim Bittencourt Fernandes de 

Sá, representantes do Instituto Benjamin Constant; Rogério Vieira, do Conselho Regional 

para o Bem-Estar dos Cegos, e Dorina de Gouvêa Nowill, da Fundação para o Livro do Cego 

no Brasil. A Campanha, no entanto, com menos de dois anos, passou por alterações de 

estrutura pelo Decreto n.º 048.252, de 31 de maio de 1960, deixando de desenvolver-se junto 
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ao Instituto Benjamim Constant para vincular-se diretamente ao Ministério da Educação, com 

o nome de Campanha Nacional de Educação de Cegos (CNEC) (ROSA; DUTRA, 2006). 

Segundo Masini (2013, p. 51), “os desdobramentos da campanha contribuíram 

para a criação de cursos de formação docente, como foram os desenvolvidos no estado de São 

Paulo em universidades e faculdades”.  

A Campanha de Bem-Estar dos Cegos resultou, de acordo com Leitão (2008, p. 

99), na “[...] formação especializada de alguns professores e propiciou a implantação de novas 

estratégias na educação dos cegos matriculados no Instituto dos Cegos do Ceará”. 

Constata-se que a formação de professores para a Educação Especial assumiu 

dimensões em âmbito nacional com a fundação, em 1973, do Centro Nacional de Educação 

Especial (Cenesp), órgão vinculado ao Ministério da Educação. Este criou o Plano Nacional 

de Educação Especial, tendo, como uma de suas prioridades, a capacitação de recursos 

humanos para atuar com os alunos com deficiência (CARVALHO; SOARES, 2012). 

As pessoas com deficiência começaram novamente a insistir no acesso à 

Educação Superior no Brasil a partir da década de 1980, com a instituição do Ano 

Internacional da Pessoa Com Deficiência (1981) e da Década das Nações Unidas Para a 

Pessoa com Deficiência (1983-1992). Esses eventos provocaram uma reflexão sobre a 

exclusão social sofrida por essas pessoas. No entanto, não se ofereciam adaptações. O 

resultado é que somente conseguiam êxito os candidatos que não suscitavam alterações 

didáticas, atitudinais e estruturais mais significativas (SASSAKI, 2006). 

A condição de acessibilidade só veio a tomar forma a partir dos anos 1999, no 

qual surgiram alguns dispositivos legais que tratavam da questão de forma específica. A 

Portaria de nº 3.284, de 2003 (BRASIL, MEC, 2003), por exemplo, aborda as adaptações de 

provas e dos apoios necessários, os quais são previamente solicitados pelo aluno com 

deficiência. Ademais, o candidato pode indicar a necessidade de tempo adicional para 

realização dos exames, segundo característica da deficiência.  

Em relação aos recursos de acessibilidade, o artigo segundo, no inciso II, 

estabelece: 
 

II - no que concerne a alunos portadores de deficiência visual, compromisso formal 
da instituição, no caso de vir a ser solicitada e até que o aluno conclua o curso: 
a) de manter sala de apoio equipada como máquina de datilografia braile, impressora 
braile acoplada ao computador, sistema de síntese de voz, gravador e fotocopiadora 
que amplie textos, software de ampliação de tela, equipamento para ampliação de 
textos para atendimento a aluno com visão subnormal, lupas, réguas de leitura, 
scanner acoplado a computador; 
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b) de adotar um plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico em braile e de 
fitas sonoras para uso didático (BRASIL.  MEC, 2003, p. 1). 
 

O fato é que as pessoas com deficiência visual conseguiram paulatinamente 

garantir um espaço na universidade, todavia, essa realidade não garante que o acesso tenha 

respeitado todas as suas necessidades pedagógicas.  

Historicamente, a inclusão de alunos com deficiência no Ensino Superior torna-se 

objeto de políticas públicas a partir do ano de 2005, com o lançamento do Programa Incluir 

pelas Secretarias de Educação Especial e de Educação Superior, do Ministério de Educação 

(MEC – SEESP/SESu). Esse Programa estimula o planejamento e realização de ações 

voltadas à inclusão desse segmento de alunos em universidades brasileiras, a partir do 

financiamento de propostas elaboradas através de projetos. Com efeito: 
 
No período de 2005 a 2011, o Programa Incluir – acessibilidade na educação 
superior efetivou-se por meio de chamadas públicas concorrenciais, que, naquele 
momento, significaram o início da formulação de estratégias para identificação das 
barreiras ao acesso das pessoas com deficiência à educação superior (BRASIL. 
MEC, 2013, s/p).  

 
Os Programas Incluir (2005), Prouni (2005) e o Reuni (2007) se apresentaram 

como alternativas para o ingresso e permanência do aluno com deficiência nas instituições 

federais e particulares de ensino. As universidades estaduais também contam sua história 

através de modificações no processo seletivo (ENEM e/ou exame vestibular) e a criação de 

espaços de apoio à pessoa com deficiência, a exemplo dos núcleos de acessibilidade, que são 

indicados inicialmente para as instituições federais (BRASIL, 2005, 2007; BRASIL, MEC, 

2013).  

 No site do IBGE foi publicado, em 2013, que, no Censo 2010, foram investigados 

“[...] os seguintes tipos de deficiência: visual, auditiva, motora e mental/intelectual. Nas três 

primeiras, procurou casos mais severos. Os resultados mostraram que, no Brasil, quase ¼ da 

população (23,9%) tem algum tipo de deficiência, o que significa cerca de 45,6 milhões de 

pessoas 37”. De acordo com o estudo de Larceda et al. (2015), há um crescente aumento nos 

resultados sobre o acesso da pessoa com deficiência visual ao Ensino Superior. No ano 2000, 

eram 335 pessoas com deficiência visual no Ensino Superior e, em 2011, foram 9. 245 

matriculados. Mesmo assim, a mudança na legislação e o aumento estatístico não garantem 

                                                           
37 Disponível em: <http://teen.ibge.gov.br/calendario-teen-7a12/evento/57-dia-internacional-das-pessoas-com-
deficiencia.html>. Acesso em: 15 abr. 2017. 
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alteração de crenças e valores que configuram a Educação Inclusiva, seja na prática 

(pedagógica) ou no aspecto político (administrativo). Vejam: 

 

Tabela 1 – Alunos com deficiência visual ingressantes no período de 2000 a 
2011 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Tabela adaptada do estudo de Lacerda et al. (2015, p.1007). 

 
[Áudio-descrição: tabela composta por quatro colunas e treze linhas, nas cores alternadas: branca e cinza. Na 
primeira linha há os cabeçalhos de cada coluna: ano, total, dv e dvfr por cento. Na primeira coluna, o período de 
2000 a 2011; na segunda, os números: dois mil cento setenta e três a vinte e três mil duzentos e cinquenta; na 
terceira, os números: trezentos e trinta e cinco a nove mil duzentos e quarenta e cinco e na quarta, quinze a 
quarenta por cento]. 

 

Se comparar o ingresso no ano de 2000 (2.173) ao ano de 2011 (9.245), o 

aumento foi de aproximadamente 400% (quatrocentos por cento) em dez anos.  Percebe-se 

que, mesmo com algumas oscilações, houve um aumento progressivo de alunos com 

deficiência visual aprovados nos processos seletivos em todo o país. Na coluna da frequência, 

os estudantes com baixa visão e cegos (39,76% em 2011) são a maioria significativa dentre as 

outras deficiências. No entanto, não se pode assegurar se esse processo de avaliação foi 

equânime e se estão assistidos pedagogicamente no decorrer de sua formação acadêmica.  

Podemos citar, como exemplo de negação do acesso no ano de 2017, o caso de 

dois alunos aprovados no vestibular do Instituto de Tecnologia Aeronáutica (ITA), um dos 

mais disputados do país, que não puderam efetuar matrícula na instituição. O ITA, com sede 

em São José dos Campos - São Paulo, afirma que eles não foram considerados aptos para o 

Serviço Militar por meio de um exame clínico. Ambos tentam reverter a decisão e as famílias 
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afirmam que se sentiram discriminadas 38. Em abril, um dos candidatos conseguiu, por meio 

judicial através de mandado de segurança, o direito de frequentar as aulas 39. 

A caminhada no acesso da pessoa com deficiência visual ao Ensino Superior 

perpassou momentos de intensa dificuldade, principalmente no reconhecimento de suas 

possibilidades pedagógicas. Há um protagonismo de instituições especializadas no 

atendimento a esse público. O Ensino Superior só passar a figurar em tempos recentes. Isso 

revela a necessidade de avançar para uma realidade de inclusão com acesso ao ensino público 

e de qualidade (BUENO, 1993; MASINI, 1993, 2013; MAZZOTTA, 2001; ROSA; DUTRA, 

2006). 

 

3.2  Mapeamento da pessoa com deficiência no Ensino Superior: do nacional ao local – 
um breve olhar sobre os números  

 
 O mapeamento de ações e políticas relativas às matrículas no Ensino Superior 

auxilia na compreensão de fatores, recursos e ações para o acesso e permanência de pessoas 

com deficiência. Essa construção de um contexto social e político para o acesso da pessoa 

com deficiência ao Ensino Superior suscita informações através de análise de números e de 

elementos concernentes a esse contexto. É uma forma de retratar as políticas e legislações 

formuladas e impulsionar a compreensão do que se pode realizar e pesquisar sobre o assunto. 

(LACERDA et al., 2015; LEONEL et al., 2015). 

Um aspecto importante a ser observado nesse processo é: 
 

[...] a formação destes alunos na Educação Básica, ou seja, como esta tem trabalhado 
com a diversidade, garantindo aos alunos com deficiência a aprendizagem e 
desenvolvimento. É notório que nem todos os alunos têm avançado aos níveis 
superiores de desenvolvimento, mantendo-se excluídos do acesso ao conhecimento 
científico. Sobre esses aspectos, Meira (2011, p. 74) revela que a exclusão do 
sistema educacional, no momento, apresenta-se de forma diferente, ‘mais sutil, 
embora não menos violento: a permanência nas escolas por longos períodos de 
tempo de crianças e jovens que nunca chegam a se apropriar de fato dos conteúdos 
escolares’. A autora ainda enfatiza a facilitação nos critérios avaliativos, fazendo 
com que o aluno apenas passe e conclua sua escolaridade. Entendemos que este seja 
um dos fatores mais relevantes na não inserção de pessoas com deficiência no 
Ensino Superior, visto que os critérios do vestibular estão pautados na aquisição de 
conhecimentos científicos adquiridos ao longo da Educação Básica (LEONEL et al., 
2015, p. 667). 

 

                                                           
38 Disponível em: <http://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2017/03/ita-barra-matricula-de-
aprovados-no-vestibular-por-causa-de-deficiencia.html>. Acesso em: 21 mar. 2017. 
 
39 Disponível em: <http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/04/barrado-por-deficiencia-estudante-obtem-
na-justica-direito-de-estudar-no-ita_30984.php>. Acesso em: 15 maio 2017. 
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Para realçar essa afirmação, observa-se, em Costa e Souza (2014) e Machado 

(2014), que as condições específicas de locomoção, comunicação e aprendizado dos alunos 

com deficiência são indispensáveis reconfigurações nos padrões socialmente construídos nas 

IES, que causam obstáculos ao cumprimento do direito de acesso e permanência à Educação 

Superior.  

Uma questão importante a ser observada são as estatísticas relacionadas ao 

número de matrícula dos alunos que ingressam no Ensino Superior, conforme ilustra o gráfico 

a seguir: 

 

Gráfico 1 – Matrículas na Graduação – 2010 a 2013 

 

 

 

  

 

 

Fonte: Censo da Educação Superior (INEP, 2013, p.21). 

 

[Áudio-descrição: gráfico composto por cinco colunas, cada uma subdividida nas cores vermelha e azul. A cor 
vermelha representa a rede privada e a outra, a rede pública. Em uma linha inferior horizontal, há o período de 
2009 a 2013. Na primeira coluna: quatro milhões quatrocentos e trinta mil cento e cinquenta e sete e um milhão 
quinhentos e vinte e três mil oitocentos e sessenta e quatro. Na quinta coluna, cinco milhões trezentos e setenta e 
três mil quatrocentos e cinquenta, e um milhão novecentos e trinta e dois mil quinhentos e vinte e sete]. 

 

Apesar de um aumento crescente no número de matrículas no Ensino Superior, 

que passou de 1.523.864 para 1.932.527 na esfera pública, o quantitativo continua superior 

nas IES de caráter privado.  No campo da deficiência, não é diferente. No ano de 2013, o 

número total de matrículas de pessoas com deficiência é de 29.221, preservando o mesmo 

quadro de maior acesso no ensino privado (19.812), em comparação ao público (9.409) 

(INEP, 2013). Para compreender esse fenômeno, faz-se necessário: i) identificar os 

facilitadores para o ingresso no Ensino Superior na rede privada; ii) apreender como a 

deficiência é retratada pelos documentos oficiais. Sendo assim, é preciso analisar os relatórios 

formulados para apresentar o processo inclusivo para o aluno com deficiência no Ensino 
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Superior. A base da análise é a pesquisa realizada junto aos Resumos Técnicos feita por 

Lacerda et al. (2015, p. 999), em que não há referências a pessoa com deficiência até o ano de 

2008: 

 

Quadro 1 – Referências a pessoas com deficiência em Resumos  
Técnicos 
 

 

 

 

 

 

 

                   Fonte: Estudo realizado junto aos resumos técnicos (INEP no intervalo 2000  
     a 2011. 

 

[Áudio-descrição: quadro na cor cinza, composto por duas colunas e treze linhas. Na primeira linha há os 
cabeçalhos de cada coluna: ano de publicação e menção à pessoa com deficiência ou disponibilidade. Na 
primeira coluna, o período de 2000 a 2011 e na segunda (com repetições): indisponível, três vezes; nada consta, 
seis vezes; informações parciais, duas vezes e informações completas]. 

 

Nos anos de 2000 a 2008, não há referências nos resumos técnicos sobre questões 

concernentes às pessoas com deficiência. A partir de 2009, iniciam algumas referências ainda 

parciais e somente em 2011, segundo o quadro foram registradas maiores informações sobre o 

público alvo da educação especial. 

Até 2003, a coleta reunia, em uma mesma categoria, todos os estudantes surdos e 

com deficiências auditivas. A partir de 2004, passou a dividir a categoria de “Deficiência 

Auditiva” em dois subgrupos: “Surdez”, para indicar estudantes que usavam Língua de Sinais 

(surdez severa/profunda) e “Deficiência Auditiva” (surdez leve/moderada), para identificar 

estudantes que, por ouvirem um pouco, utilizavam, mesmo que precariamente, a modalidade 

oral da Língua Portuguesa (INEP, 2013).  

Apesar do movimento pró inclusão ter iniciado com mais expressão a partir dos 

anos 1990, as legislações e as políticas foram surgindo no decorrer do tempo e assim, a 

demarcação das necessidades das pessoas com deficiência ainda é algo em construção. 
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Diante de tal contexto, incidem outras ponderações anteriores à compreensão 

desses números de matrícula. Uma delas perpassa o conhecimento dos tipos e caracterização 

das deficiências para então compreender suas necessidades de ensino-aprendizagem. É 

importante ressaltar que se trata de um público em processo de reconhecimento e 

identificação. Os tipos de deficiência também passaram por uma reclassificação segundo o 

que se pode observar no quadro a seguir: 

 

Quadro 2 – Tipificação da Deficiência nos Censos 2010 e 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte: Resumo Técnico do Censo da Educação Superior (INEP, 2011, p.26). 

 
[Áudio-descrição: quadro nas cores: vermelha, branca e rosa, composto por duas colunas e quinze linhas. Na 
primeira coluna, há os cabeçalhos: censo dois mil e dez e os tipos de deficiência. Nas linhas subsequentes: 
cegueira, baixa visão, surdez, deficiência auditiva, deficiência física, surdocegueira, deficiência múltipla e 
deficiência intelectual/mental; na segunda coluna, há os cabeçalhos: censo dois mil e onze e os tipos de 
deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Nas linhas subsequentes: 
cegueira, visão subnormal ou baixa visão, surdez, deficiência auditiva, deficiência física, surdocegueira, 
deficiência múltipla, deficiência intelectual, autismo infantil, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno 
desintegrativo da infância e altas habilidades ou superdotação]. 

 

De acordo com esse quadro, que apresenta a tipificação 2010/2011, verifica-se a 

ampliação da categorização das deficiências, o que pode denotar uma melhor qualidade no 

processo de identificação das mesmas. É notório o reconhecimento de algumas necessidades 

importantes, principalmente da existência, no âmbito educacional, de crianças, jovens e 

adultos com Autismo, Síndrome de Asperger, Síndrome de Rett, Transtorno Degenerativo da 

Infância, Altas habilidades/Superdotação 40.  Acrescenta-se a essa tipificação o Transtorno do 

                                                           
40“O autismo se caracteriza pela presença de um desenvolvimento acentuadamente prejudicado na interação 
social e comunicação, além de um repertório marcantemente restrito de atividades e interesses. As manifestações 
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Espectro Autista (TEA) 41, através da Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a 

Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e 

altera o § 3º do art. 98 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990.  

Essa qualificação no diagnóstico possibilita um maior direcionamento nas ações 

pedagógicas, principalmente no processo de avaliação, detendo maiores informações para 

estruturá-lo. Lacerda et al. (2015, p. 1005) acrescentam que: 
 
No Censo 2011 foram criadas novas categorias na variável Recursos de Tecnologia 
Assistiva Disponíveis às Pessoas com Deficiência. O documento apresenta uma 
tabela em que faz alusão aos itens que se encontram presentes no Censo 2010: 
material em braille, material em áudio, sistema de síntese de voz, tradutor e 
intérprete de língua brasileira de sinais, guia-intérprete, material didático em língua 
brasileira de sinais, inserção da disciplina de língua brasileira de sinais no curso, 
material didático em formato impresso acessível e material didático digital acessível. 
No Censo 2011, foi excluído o item sistema de síntese de voz e acrescidos os itens: 
material pedagógico tátil, recursos de acessibilidade à comunicação, recursos de 
informática acessível e material em formato impresso em caráter ampliado. 
Identifica-se que, do total de 30.420 cursos de graduação declarados ao Censo 2011, 
24.560 (80,7%) ofertam condições de acessibilidade (condição para reconhecimento 
de cursos conforme Lei no 10.098/2000). 

 

                                                                                                                                                                                     
desse transtorno variam imensamente a depender do nível de desenvolvimento e idade (FILHO; CUNHA, 2010, 
p.15)”. 
[...] A Síndrome de Rett caracteriza-se pelo “desenvolvimento de múltiplos déficits específicos após um período 
de funcionamento normal nos primeiros meses de vida” que são “desaceleração do crescimento do perímetro 
cefálico. Perda das habilidades voluntárias das mãos adquiridas anteriormente, e posterior desenvolvimento de 
movimentos estereotipados semelhantes a lavar ou torcer as mãos”. No caso do “[...] interesse social diminuir 
após os primeiros anos de manifestação do quadro, embora possa se desenvolver mais tarde. Prejuízo severo do 
desenvolvimento da linguagem expressiva ou receptiva (BELISÁRIO FILHO ; CUNHA, 2010, p.13)”. 
[...] O Transtorno Degenerativo da infância consiste na “regressão pronunciada em múltiplas áreas do 
funcionamento, após um desenvolvimento normal constituído de comunicação verbal e não-verbal, 
relacionamentos sociais, jogos e comportamento adaptativo apropriado para a idade. Há perdas clinicamente 
significativas das habilidades já adquiridas em pelo menos duas áreas: linguagem expressiva ou receptiva, 
habilidades sociais ou comportamento adaptativo, controle intestinal ou vesical, jogos ou habilidades motoras. 
Apresentam déficits sociais e comunicativos e aspectos comportamentais geralmente observados no Autismo 
(BELISÁRIO FILHO; CUNHA, 2010, p.14)”. 
“[...] As características essenciais do Transtorno de Asperger consistem em prejuízo persistente na interação 
social e no desenvolvimento de padrões repetitivos de comportamento, interesses e atividades. A perturbação 
pode causar prejuízo clinicamente significativo nas áreas social, ocupacional ou em outras áreas importantes do 
funcionamento. Diferentemente do que ocorre no Autismo, não existem atrasos significativos na linguagem. 
Também não existem atrasos significativos no desenvolvimento cognitivo ou nas habilidades de auto-ajuda, 
comportamento adaptativo (outro que não a interação social) e curiosidade acerca do ambiente na infância 
(BELISÁRIO FILHO; CUNHA, 2010, p.16)”. 
 
41 Para efeitos da lei, o Transtorno do Espectro Autista caracteriza-se por: “I - deficiência persistente e 
clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de 
comunicação verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em 
desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento; II - padrões restritivos e repetitivos 
de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados 
ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento 
ritualizados; interesses restritos e fixos (BRASIL, 2012)”. 
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Em 2011, a troca do item sintetizador de voz por recursos de informática 

acessíveis não exclui o uso de softwares de voz. Apenas a terminologia se adequa à 

nomenclatura das tecnologias assistivas 42. Em 2012, existe uma referência ao processo de 

coleta de dados sobre informações que remetem às condições de acessibilidade nos cursos em 

âmbito nacional, retratadas a partir do quadro a seguir:  

 

Quadro 3 – Recursos de Acessibilidade nas Universidades 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Quadro elaborado em 2014 pelas autoras Lacerda et al (2015, p.1006)  
com base nos dados  do INEP (2012). 

 
[Áudio-descrição: quadro nas cores cinza e branco, composto por três colunas e três linhas. Na primeira linha há 
os cabeçalhos de cada coluna: tipologia, recursos para acessibilidade e quantidade de estudantes. Na segunda 
linha, primeira coluna: deficiência visual e em sequência na segunda coluna e em linhas subdivididas: material 
em Braille, material em áudio e sistema de síntese de voz; na terceira coluna, subdividida em nove mil duzentos 
e quarenta e cinco e quarenta por cento. Nas demais linhas, deficiência física e deficiência auditiva com os 
respectivos recursos]. 

 

No quadro, são registradas três deficiências: física, visual e auditiva.  Para cada 

uma delas, foram descritos os recursos para acessibilidade e o quantitativo de estudantes 

beneficiados com o provimento desses materiais. No caso da deficiência visual, são 9245 

(39,76%) que tiveram acesso: material em braille, material em áudio e sistema de síntese de 

voz nas universidades em âmbito nacional.  

Na outras deficiências (física e auditiva) também foram identificados recursos 

acessíveis: rampas e vias acessíveis, mobiliário acessível, elevador acessível, sinalização 

visual, tátil e sonora (deficiência física); guia-intérprete, material didático em língua brasileira 

                                                           
42 “Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba produtos, 
recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que dão mais autonomia, independência e qualidade de 
vida a pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida”. Disponível em: 
<http://www.brasil.gov.br/ciencia-e-tecnologia/2010/08/tecnologia-assistiva>. Acesso em: 28 ago. 2017. 
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de sinais, inserção da disciplina língua brasileira de sinais no curso, material didático em 

formato impresso acessível, material didático digital acessível (deficiência auditiva). 

Mesmo com esse avanço no reconhecimento dos recursos de acessibilidade 

referentes a essas deficiências (física, visual e auditiva), “é importante afirmar que ainda são 

necessários ajustes pedagógicos e culturais para que este direito [...]” à Educação “[...] seja 

legitimado pela qualidade e não só pela quantidade (ALMEIDA et al, 2015, p. 656)”, como 

aspectos da avaliação que incidem em outras questões, por exemplo, a dilação do tempo para 

execução de uma prova.  

Essa recente preocupação com essas condições ratifica que: 
 
Historicamente, as universidades foram instituições excludentes, seja pela seleção 
no ingresso, seja pela localização geográfica que priorizou cidades maiores, seja 
pelo caráter privado e altos custos, o que negava as possibilidades de acesso à 
grande parte da população. Analisando a trajetória da educação superior brasileira na 
última década constata-se a inegável expansão do número de instituições de Ensino 
Superior, de cursos e consequentemente, de matrículas. O acesso tem acontecido 
também para as pessoas com algum tipo de deficiência. Porém, quais as suas 
condições de permanência e sucesso? (PIECZKOWSKI, 2012, p. 2). 

 
O que se pode ponderar é que a análise de políticas relativas às matrículas da 

Educação Especial no Ensino Superior público brasileiro deve se tornar um objeto de 

interesse na atualidade, pois permite identificar dados em meio ao processo histórico da 

educação da pessoa com deficiência. Uma história que foi marcada por um longo período de 

um ensino separado da educação comum e pública. É preciso ainda repensar de forma 

democrática caminhos para uma nova configuração social (JANNUZZI, 2004).  

De acordo com Silva (2016, p. 59): 

 

Tabela 2 – Matrícula do público da Educação Especial no  
Ensino Superior 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Tabela extraída da Dissertação de Silva (2016, p.59). 
 
[Áudio-descrição: A tabela indica a matrícula do público da Educação Especial no Ensino superior. Ela é 
composta por sete colunas e seis linhas, nas cores alternadas: cinza e branca. Na primeira linha há os cabeçalhos 
de cada coluna: ano, público geral, índice por cento, público da Educação Especial, índice por cento, total de 
matrículas e índice total. Na primeira coluna, o período de dois mil e dez a dois mil e quatorze; na segunda: seis 
milhões trezentos e cinquenta e nove mil e doze a sete milhões setecentos e noventa e quatro mil seiscentos e 
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trinta e seis; na terceira: noventa e nove vírgula sessenta e oito por cento a noventa e nove vírgula cinquenta e 
sete; na quarta: vinte mil duzentos e oitenta e sete a trinta e três mil trezentos e setenta e sete; na quinta: zero 
vírgula trinta e dois por cento a zero vírgula quarenta e três; na sexta: seis milhões trezentos e setenta e nove mil 
duzentos e noventa e nove a sete milhões oitocentos e vinte e oito mil e treze e na sétima: cem por cento em 
todos os anos]. 

 

O público da Educação Especial no Ensino Superior aumentou de 20.287 para 

33.377 nos últimos cinco anos (2010 – 2014), conforme a tabela acima. Esse resultado 

apresenta um expressivo aumento de 64,52% diante dos 22,57% de aumento do público geral 

que acessa a universidade. Os índices gerais apontam que esse número ainda é insignificante 

diante da parcela do contingente em geral que está matriculado em cursos no Ensino Superior. 

Isso acontece porque a matrícula desse público corresponde a menos de 1% da população de 

universitários, representando somente 0,43% dos alunos que frequentam o esse nível de 

ensino (SILVA, 2016). Em material de divulgação do INEP/MEC (2017, p. 49), essa 

realidade se ratifica quando apresenta a matrícula de alunos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação que, em 2015, foi 37.986 

(0,47%) e, em 2016, 35.891 (0,45%). 

Na Região Nordeste, foi registrado maior índice (26,3%) de pessoas com pelo 

menos uma das deficiências. Um resultado nas mesmas proporções do Censo do ano 2000. No 

Ceará, foram registrados 2.340.150 pessoas, o que corresponde a 27, 69% da população. Ou 

seja, mais de um quarto da população possui uma ou mais deficiências (BRASIL, 2012).  

Na busca de transitar entre os resultados em âmbito nacional e local, surge a 

necessidade de apresentar os dados das pessoas com deficiência na Região Metropolitana do 

Cariri, segundo Lacerda (2013, p. 66): 

 

Tabela 3 – Dados referente ao Censo da Pessoa com Deficiência no Cariri 

Fonte: Dados organizados na Dissertação de Lacerda (2013) com base no Censo INEP 2010 (BRASIL, SDH, 
2012). 

 

[Áudio-descrição: A tabela indica os dados referente ao Censo da Pessoa com Deficiência no Cariri. Ela é 
composta por quatro colunas e quatro linhas na cor branca. Na primeira linha há os cabeçalhos de cada coluna: 
tipo de declaração, Crato, Barbalha e Juazeiro do Norte. A partir da segunda coluna, os cabeçalhos são 
subdivididos em: quantidade e porcentagem, desta maneira, na segunda linha: sem deficiência: noventa e um mil 
oitocentos e dois; setenta e seis por cento; quarenta mil oitocentos e quarenta e seis; setenta e quatro por cento; 
cento e oitenta e dois mil quatrocentos e setenta e seis e setenta e três por cento. Na terceira linha: pelo menos 
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uma deficiência: vinte e nove mil seiscentos e quatorze; vinte e quatro por cento; quatorze mil quatrocentos e 
sessenta e três; vinte e seis por cento; sessenta e sete mil quatrocentos e cinquenta e três e vinte e sete por cento. 
Na quarta linha: não declarou: doze; zero vírgula zero um por cento; quatorze; zero vírgula zero três por cento; 
dez e zero vírgula zero zero por cento]. 

 

De acordo com a tabela do Censo, há um contingente populacional para o possível 

ingresso no Ensino Superior, pois os munícipios de Crato, Barbalha e Juazeiro do Norte 

apresentam aproximadamente 25% da população com pelo menos uma deficiência. Essa 

região compreende o perímetro da pesquisa na URCA, que possui Campi em outros 

municípios e recebe alunos de outros estados também.  

Em âmbito local, na URCA, o processo de acompanhamento desses números 

ainda é bem recente, apesar de já constar, em sua história, a formação de alunos com 

deficiência em seus cursos de graduação. O marcador da presença do estudante na 

universidade era a requisição, no exame vestibular, de adaptações para realização da prova. 

Após a avaliação satisfatória no certame e ingresso na universidade, não havia um 

acompanhamento desses alunos, até o ano de 2016, sob o ponto de vista de dados estatísticos.   

O primeiro espelho da situação ocorreu quando foi inserida a seguinte questão no 

questionário socioeconômico dos alunos ingressantes no semestre letivo 2016.2 e no 

questionário do candidato ao vestibular 2017.1:  

 

Quadro 4 – Perguntas sobre Deficiência no Questionário socioeconômico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) da URCA (URCA. PROPLAN, 2017). 

 
[Áudio-descrição: o quadro na cor branca revela as perguntas sobre deficiência no questionário socioeconômico, 
as quais são: você possui alguma deficiência? Sim ou não. Em caso afirmativo, indique o tipo: deficiência física, 
deficiência visual (cegueira ou baixa visão), deficiência intelectual, deficiência auditiva (perdas auditivas ou 
surdez) e outro: especificar. Além da solicitação: após identificar a deficiência ou dificuldade para a 

Você possui alguma deficiência? 
 ( ) Sim. 
 ( ) Não. 
Em caso afirmativo, indique o tipo: 
( ) Deficiência Física. 
( ) Deficiência visual. (Cegueira ou Baixa visão) 
( ) Deficiência intelectual. 
( ) Deficiência auditiva. (Perdas auditivas ou Surdez) 
( ) outro: especificar__________________________________________ 
Após identificar a deficiência ou dificuldade para a aprendizagem indique suas 
necessidades acadêmicas (Exemplo: material em braille, material traduzido para 
LIBRAS etc) 
__________________________________________________________________ 
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aprendizagem indique suas necessidades acadêmicas (exemplo: material em Braille, material traduzido para 
LIBRAS, etcétera)]. 

 

Não foram contemplados os quadros de Autismo, Síndrome de Asperger, 

Síndrome de Rett, Transtorno Degenerativo da Infância, Altas habilidades/Superdotação. A 

pergunta formulada pelo grupo gestor do Nuarc intentou identificar, possivelmente, com base 

numa terminologia mais conhecida pelo público respondente. Os resultados em análise 

preliminar têm por fundamento os questionários respondidos nos certames 2016.2 e 2017.1. 

Segundo os primeiros números do processo seletivo 2016.2, tem-se o seguinte retrato: 

 
Tabela 4 – Alunos com deficiência ingressantes em 2016.2 

 
 

 

 

 

 
 

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora de acordo com os dados fornecidos pela  
Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) da URCA (URCA. PROPLAN, 2017). 

 

[Áudio-descrição: A tabela indica a quantidade de alunos com deficiência ingressantes em dois mil e dezesseis 
ponto dois. Nas cores alternadas: branca e azul, composta por duas colunas e seis linhas. Na primeira linha há os 
cabeçalhos de cada coluna: tipos de deficiência e ingressantes em dois mil e dezesseis ponto dois. Na segunda 
linha, há os dados: deficiência visual (cegueira ou baixa visão), seis alunos; na terceira: deficiência física, cinco; 
na quarta, deficiência intelectual, um; na quinta, deficiência auditiva (perdas auditivas ou surdez), zero e na 
sexta, com deficiência, mas sem identificação, três]. 

 

Na tabela, identifica-se a deficiência visual (6) seguida da física (5) como as que 

tiveram maior quantidade de alunos ingressantes. Não há alunos com deficiência auditiva e 

apenas um estudante com comprometimento intelectual. Foram registrados 3 (três) alunos  

sem identificar a tipificação de sua deficiência.  

Essa foi a primeira experiência que consequentemente necessitará de ajustes, no 

entanto, a mesma já revela algumas questões importantes para serem analisadas. A prática de 

preenchimento do questionário passou a ser parte da vida dos acadêmicos, podendo assim 

ajudar na identificação de alunos que necessitem de um atendimento específico, quais sejam: 

i) a deficiência visual é a que demanda atendimento imediato; ii) não há alunos com 

deficiência auditiva ou surdez; iii) é preciso uma ação para informar e esclarecer o que são as 

deficiências e suas necessidades para a permanência no ambiente acadêmico.  

Tipos de Deficiência Ingressantes 2016.2 

Deficiência Visual (Cegueira ou Baixa Visão 6 

Deficiência Física 5 

Deficiência Intelectual 1 

Deficiência Auditiva (perdas auditivas ou surdez) 0 

Com deficiência, mas sem identificação 3 
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Essa reflexão se faz ainda mais clara quando se analisam as respostas dos 

candidatos ao vestibular 2017.1, pois a tabulação se tornou algo confuso devido à 

multiplicidade de respostas. Quando indagados pela especificidade de sua deficiência, os 

candidatos confundiam doenças crônicas (como diabetes, problemas cardíacos) com 

tipificação apresentada na questão do instrumental e outras possíveis respostas. Tendo como 

elemento de análise os tipos apresentados no questionário, apresenta-se o seguinte resultado: 

 

Tabela 5 – Alunos com deficiência ingressantes em 2017.1 
 

 
 

 

 

 
 

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora de acordo com os dados fornecidos pela  
PROPLAN – Pró-Reitoria de Planejamento da URCA (URCA. PROPLAN, 2017). 

[Áudio-descrição A tabela apresenta a quantidade de alunos com deficiência ingressantes em dois mil e 
dezessete ponto um. Nas cores alternadas: branca e azul, composta por duas colunas e cinco linhas. Na primeira 
linha há os cabeçalhos de cada coluna: tipos de deficiência e vestibular dois mil dezessete ponto um. Na segunda 
linha, há os dados: deficiência visual (cegueira ou baixa visão), nove alunos; na terceira: deficiência física, nove; 
na quarta, deficiência auditiva (perdas auditivas ou surdez), quatro e na quinta, com deficiência, mas sem 
identificação, vinte e oito]. 

 

Na tabela dos ingressantes, em 2017.1, refaz-se o resultado anterior (2016.2) que 

dispõe a deficiência visual e física como as que têm maior incidência e são identificadas. O 

elemento novo é o surgimento de alunos com deficiência auditiva (4) e o registro de 28 (vinte 

e oito) estudantes que afirmam ter algum tipo de deficiência.  

Diante do atendimento realizado pelo Nuarc, há uma divergência na identificação 

desses alunos. Atualmente o núcleo faz atendimento a apenas 5 (cinco) alunos com 

deficiência visual, os mesmos que estão inseridos como sujeitos desse estudo. Essa 

divergência motivou a realização de um estudo estatístico específico que receberá o nome de 

Censo Nuarc. Esse levantamento não terá apenas o objetivo estatístico. O Censo Nuarc é um 

trabalho presencial que está sendo realizado pelos bolsistas e professores-coordenadores do 

Núcleo de Acessibilidade da URCA com o intuito de criar um acompanhamento 

personalizado dos alunos com deficiência. A experiência desse levantamento sobre os alunos 

com deficiência na URCA se espelha no exemplo do Censo Incluir realizado pela 

Tipos de Deficiência Vestibular 2017.1 

Deficiência Visual (Cegueira ou Baixa Visão 9 

Deficiência Física 9 

Deficiência Intelectual 1 

Deficiência Auditiva (perdas auditivas ou 
surdez) 

4 

Com deficiência, mas sem identificação 28 
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Universidade Federal do Ceará (UFC) através da Secretaria de Acessibilidade – UFC Inclui. 

No entanto, ainda não será utilizado um sistema de acesso digital específico, da forma que é 

feito no Censo Incluir, através de formulário no Sistema Integrado de Gestão de Atividades 

Acadêmicas (SIGAA) 43 44. 

A universidade, diante desses resultados, vem, em seus diversos segmentos, 

discutindo o acesso e a permanência da pessoa com deficiência no Ensino Superior.  Para 

comunidade acadêmica trata-se de um avanço, no entanto, precisa de acompanhamento e 

ajustes.  

Diante dessa conquista, cabe dizer que há a emergência de uma política 

institucional que precisa prover não apenas ações coordenadas para as pessoas com 

deficiência que eventualmente se apresentam, mas, e principalmente, um programa destinado 

a promover a inclusão e criar as condições para o pleno atendimento dos inclusos, ao lado da 

criação de condições de trabalho para os que vão atendê-los, não apenas os professores, mas 

toda a comunidade acadêmica (NOGUEIRA, 2010). As ações institucionais na universidade 

devem permear atitudes coletivas que extrapolam a relação puramente pedagógica (professor-

aluno, aluno-professor). Além das barreiras arquitetônicas, existem também as atitudinais, que 

dependem de um processo formativo para uma a construção de um novo olhar. Nesse sentido, 

é necessário reconhecer as condições e especificidades de cada deficiência. Essa ação poderá 

reverter o quadro atual e prover melhores condições de acesso e permanência na universidade. 

Muito ainda há de se compreender para avançar no processo inclusivo. Um dos 

pontos que convergem para esse debate consiste em conhecer o que é a deficiência visual e 

suas particularidades. É reconhecer que a perda visual, seja ela parcial ou total, não afeta 

questões cognitivas e que, para cada trabalho, existem espaços e especificidades que podem 

contemplar as mais diversas necessidades. Esse processo árduo para garantir o espaço da 

pessoa com deficiência no Ensino Superior público ainda remete a uma grande caminhada. A 

própria avaliação para o ingresso precisa ser observada de maneira criteriosa a fim de que 

possa garantir um processo equânime. Se, por um lado, agora existem determinações para o 

                                                           
43 Disponível em: http://www.acessibilidade.ufc.br/censo-incluir-sera-realizado-a-partir-de-20-de-novembro-na-
ufc-atraves-do-sigaa/. Acesso em: 19/07/2017. 
 
44 “O SIGAA informatiza os procedimentos da área acadêmica através dos módulos de: graduação, pós-
graduação (stricto e lato sensu), ensino técnico, ensinos médio e infantil, submissão e controle de projetos e 
bolsistas de pesquisa, [...] de ações de extensão, [...] dos projetos de ensino (monitoria e inovações), registro e 
relatórios da produção acadêmica dos docentes, atividades de ensino a distância e um ambiente virtual de 
aprendizado denominado Turma Virtual”. Disponível em: < http://www.ufc.br/ufc-digital/sistemas-
administrativos-da-ufc/35-sigaa-sistema-integrado-de-gestao-de-atividades-academicas> Acesso em: 28 ago. 
2017. 

http://www.acessibilidade.ufc.br/censo-incluir-sera-realizado-a-partir-de-20-de-novembro-na-ufc-atraves-do-sigaa/
http://www.acessibilidade.ufc.br/censo-incluir-sera-realizado-a-partir-de-20-de-novembro-na-ufc-atraves-do-sigaa/


78 
 

acesso, de outro se tem a necessidade de conduzir esse processo e a permanência no espaço 

universitário. 

No capítulo a seguir, adentra-se a reflexão sobre deficiência visual, procurando 

compreendê-la numa dimensão educacional e social. É o olhar sobre a identidade da pessoa 

com deficiência visual para conhecer aspectos importantes concernentes aos processos de 

ensino, aprendizagem e avaliação dos estudantes com deficiência visual.  
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4. A IDENTIDADE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL NA PERSPECTIVA 
EDUCACIONAL: REFLEXÕES PARA UMA AVALIAÇÃO INCLUSIVA NO 
ENSINO SUPERIOR 

 

 
“Sabe-se o que é enxergar ou não enxergar, mas é muito 
difícil compreender limitações que variam não só em 
relação à acuidade visual, mas, também, em relação ao 
campo visual, à sensibilidade aos contrastes, à 
adaptação à luz e ao escuro, à percepção de cores e 
principalmente, à eficácia no uso da visão”. 

(AMIRALIAN, 2004, p. 22) 
 

Conhecer a deficiência visual requer, em primeiro momento, identificar as 

características que a personalizam.  É, sobretudo, não lançar sobre a mesma o enfoque apenas 

clínico, mas contextualizar e apresentar questões importantes que possam agregar reflexões 

qualificadas (AMIRALIAN, 2004; DOMINGUES et al. 2010; OMOTE, 2006; VYGOTSKY 

1997; REILY, 2016). 

No convívio social, construímos as mais variadas percepções e formas de explorar 

os que nos rodeia. A visão torna-se facilmente um instrumento de poder através do mundo dos 

videntes. Para os que dispõem da visão, há uma predominância desse sentido de forma 

arraigada, criando uma linguagem visual para descrever tudo o que os cerca. No entanto, as 

pessoas com deficiência visual ensinam diversas formas de perceber esse dia a dia. O que 

significa que, para essa pessoa que nunca dispôs da visão como o sentido mais importante, 

existem outros caminhos e experiências que podem favorecer a inclusão educacional, 

sobretudo social (AMIRALIAN, 2004; VYGOTSKY, 1997). 

Mesmo percebendo essa relevância socioeducativa, é necessário dispor 

primeiramente de algumas características que identificam a pessoa com deficiência visual, 

conforme a perspectiva clínica, no intuito de compreender diferenças que interferem 

diretamente em suas necessidades pedagógicas e em seguida, construir o que se denomina 

nessa pesquisa de identidade da pessoa com deficiência visual na perspectiva educacional.  

Conforme o Ministério da Saúde, em sua portaria nº 3.128, de 24 de Dezembro de 

2008 (Brasil. MS, 2008) 45: 

                                                           
45 A súmula 377 de 2009 do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) alterou o conceito de cegueira legal para fins de 
cotas destinadas a deficientes visuais em concursos públicos, então “o portador de visão monocular tem direito 
de concorrer [...] às vagas reservadas aos deficientes”. “Visão monocular é definida como a presença de visão 
normal em um olho e cegueira no olho contralateral – acuidade visual inferior a 20/400 com a melhor correção 
visual. A visão monocular interfere com a estereopsia (percepção espacial dos objetos) permitindo examinar a 
posição e direção dos objetos dentro do campo de visão humana, em um único plano, ou seja, apenas em duas 
dimensões”. Assim, pessoas com visão monocular reconhecem a forma, tamanho e cores dos objetos, mas têm 
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§ 1º Considera-se pessoa com deficiência visual aquela que apresenta baixa visão ou 
cegueira. 

§ 2º Considera-se baixa visão ou visão subnormal, quando o valor da acuidade 
visual corrigida no melhor olho é menor do que 0,3 e maior ou igual a 0,05 ou seu 
campo visual é menor do que 20º no melhor olho com a melhor correção óptica 
(categorias 1 e 2 de graus de comprometimento visual do CID 10) e considera-se 
cegueira quando esses valores encontram-se abaixo de 0,05 ou o campo visual 
menor do que 10º (categorias 3, 4 e 5 do CID 10) 46. 

  

 É necessário registrar que a única cegueira considerada total é a “AMAUROSE, 

que pressupõe completa perda de visão. Nela, a visão é nula, isto é, nem a percepção luminosa 

está presente” (TALEB et al., 2012, p. 10).  

 Dentre as causas da deficiência visual, encontram-se duas: congênita e adquirida. 

Algumas das causas congênitas mais frequentes são:  
 

i) Retinopatia da Prematuridade, graus III, IV ou V – (por imaturidade da 
retina em virtude de parto prematuro, ou por excesso de oxigênio na 
incubadora); 

ii) Corioretinite, por toxoplasmose na gestação; 
iii) Catarata congênita (rubéola, infecções na gestação ou hereditária); 
iv) Glaucoma congênito (hereditário ou por infecções); 
v) Atrofia óptica por problema de parto (hipoxia, anoxia ou infecções 

perinatais); 
vi) Degenerações retinianas (Síndrome de Leber, doenças hereditárias ou 

diabetes); 
vii) Deficiência visual cortical (encefalopatias, alterações de sistema nervoso 

central ou convulsões) (BRASIL.MEC/SEESP, 2006, p.17). 
 

No que se referem às causas adquiridas, estas são geralmente advindas de doenças 

como diabetes, deslocamento de retina, glaucoma, catarata, dentre outras.  

 No caso da pessoa com baixa visão (visão subnormal ou visão residual), por 

exemplo, a identificação “[...] é complexa devido à variedade e à intensidade de 

comprometimentos das funções visuais. Essas funções englobam desde a simples percepção 

de luz até a redução da acuidade e do campo visual que interferem ou limitam a execução de 

tarefas e o desempenho geral” (BRASIL.MEC.SEESP.SEED, 2007, p.16).  
                                                                                                                                                                                     
dificuldade em avaliar profundidades e distâncias que caracterizam a visão tridimensional (TALEB et al, 2012, 
p. 14). 
 
46 “A Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, frequentemente 
designada pela sigla CID (em inglês: International Statistical Classification of Diseases and Related Health 
Problems - ICD) fornece códigos relativos à classificação de doenças e de uma grande variedade de sinais, 
sintomas, aspectos anormais, queixas, circunstâncias sociais e causas externas para ferimentos ou doenças”. 
Disponível em: < http://www.cid10.com.br/> Acesso: 31 ago. 2017. 
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  Sá (2008, p.48) caracteriza baixa visão: 
 
[...] pela impossibilidade de ver à distância devido a alterações decorrentes de lesões 
ou outras afecções na retina, no nervo óptico ou no campo visual mesmo após 
intervenção cirúrgica ou tratamento. Em muitos casos, há uma perda progressiva e 
irreversível da visão cujo processo pode ser lento e provocar efeitos emocionais e 
outros impactos em todas as esferas de vida do sujeito 47. 

   

 Já “a cegueira é uma alteração grave ou total de uma ou mais das funções 

elementares da visão que afeta de modo irremediável a capacidade de perceber cor, tamanho, 

distância, forma, posição ou movimento em um campo mais ou menos abrangente” (BRASIL 

MEC.SEESP.SEED, 2007, p. 15). 

 É necessário observar essas questões importantes através de uma avaliação 

funcional da visão, que permite perceber a presença de alterações em suas estruturas ou 

funções. Portanto, são feitas duas medidas clínicas: i) acuidade visual (considera-se a 

distância de um ponto ao outro em uma linha reta por meio da qual um objeto é visualizado. 

Pode ser medida através do uso de escalas, tendo como ponto de partida um padrão de 

normalidade da visão); e ii) o campo visual (sendo a amplitude e a abrangência do ângulo da 

visão em que os objetos são focados) BRASIL MEC.SEESP.SEED, 2007,  

 Quando a acuidade visual está afetada, as imagens são vistas de forma turva e com 

baixo contraste, o que atrapalha na percepção dos detalhes. Nessas pessoas, a visão para perto 

se confronta com grandes dificuldades no que concerne à identificação mais minuciosa dos 

objetos, como, por exemplo, a leitura de um livro, dos preços de produtos em uma prateleira 

de supermercado ou do cardápio de um restaurante. Na visão para longe, os problemas 

ocorrem, por exemplo, quando é necessário ler a placa de um carro, o nome de uma rua ou as 

legendas de um filme (Figura 1). Quando a zona de maior acuidade visual se encontra afetada, 

são também as atividades que necessitam de muitos detalhes as que se encontram mais 

limitadas. As alterações no campo visual podem consistir na existência de escotomas 48 ou na 

ausência total de visão central (Figura 2). Quando esses “pontos cegos”, causados pelos 

estocomas, têm maiores dimensões, essas pessoas podem se deslocar sem grandes 

dificuldades, no entanto, a leitura fica comprometida e a recomendação é o uso de audiolivros 

(PORTUGAL. ME.DGIDC, 2008, p.11-12). 

 

                                                           
47 Disponível em: < http://www.bancodeescola.com/alunos-com-baixa-visao.htm> Acesso em: 28 ago.2017. 
 
48 Áreas da retina com reduzida sensibilidade à luz e que, por isso, funcionam como pontos “cegos”. Disponível 
em: <https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/EEspecial/publ_alunos_cegos.pdf> Acesso: 01 ago. 2017.  
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Figura 1 – Imagem Turva   Figura 2 – Visão com Estocomas 
 

 

 
 

Fonte: PORTUGAL. ME.DGIDC (2008). 

 
[Áudio-descrição: duas fotografias em formato retangular na horizontal. Ambas têm a mesma paisagem e 
apresentam um terço na vertical com maior intensidade de casas e casarões nas cores: rosa, amarela e marrom. 
Ao centro, uma torre branca de uma igreja. À esquerda, a primeira imagem é turva e a outra, à direita, representa 
uma visão com estocomas centrais (dois círculos pequenos e pretos semelhantes à letra é do sistema Braille). Ao 
fundo, azul do céu, azul do mar e um navio branco]. 
 

 Ainda em relação ao campo visual, este pode ser afetado em seu campo periférico 

e sua acuidade permanecer inalterada, o que ocasiona a visão em túnel, comprometendo a 

mobilidade do indivíduo. No entanto, pode ocorrer que essa pessoa possa fazer a leitura de um 

livro sem ampliação dos caracteres (PORTUGAL. ME.DGIDC, 2008, p. 12). Na imagem a 

seguir, é possível perceber como seria essa visão em túnel: 

 

Figura 3 – Visão em Túnel 

 
Fonte: PORTUGAL. ME.DGIDC (2008). 

 
[Áudio-descrição: Imagem em formato retangular na vertical. Está dividida em três fotografias, todas têm a 
mesma paisagem. A primeira apresenta um terço na vertical com maior intensidade de casas e casarões nas 
cores: rosa, amarela e marrom. Ao centro, uma torre branca de uma igreja. Ao fundo, azul do céu, azul do mar e 
um navio branco. À direita, em toda extensão da altura da fotografia, uma tarja preta em formato de semicírculo; 
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a segunda fotografia, logo abaixo, apresenta a mesma paisagem e ao centro, um círculo preto vazado que ocupa 
grande parte das laterais e dos lados superior e inferior, no centro dele, parte do azul do céu, azul do mar, do 
navio branco, casas, casarões e da torre branca de igreja e na terceira fotografia, dentro de um círculo central, 
parte do azul do céu, azul do mar, do navio branco, casas, casarões, a torre branca de igreja e a cor preta nas 
extremidades]. 
  

 Fazer a experiência de olhar essas figuras e projetar no imaginário como seria ver 

o mundo dessa forma é intrigante, e ao mesmo tempo fascina. Diante do que ocorre com a 

acuidade e o campo visual, que resulta na funcionalidade da visão, ficam as perguntas: Como 

as pessoas com deficiência visual conseguem fazer essas diferenciações e construir as 

imagens do que precisam para se locomover, estudar, enfim conviver socialmente? O que é 

realmente, em termos da qualidade, o aproveitamento do potencial visual?   

É importante afirmar que embora:  
 
[...] duas pessoas com a mesma acuidade e com a mesma amplitude de campo visual 
podem apresentar níveis de funcionamento visual muito distinto, inclusive, uma 
mesma pessoa quando sujeita a diferentes condições ambientais pode apresentar 
diferentes níveis de funcionamento visual. Isto acontece porque o funcionamento 
visual depende não só das funções visuais, mas da interação entre estas e fatores 
pessoais e ambientais (PORTUGAL. ME. DGIDC, 2008, p.13) 49. 
 

 Ademais, a baixa visão manifesta-se de forma peculiar em cada um dos 

indivíduos afetados, pois vários são os aspectos que intervêm no modo de visualizar os 

objetos e como os estímulos do ambiente são apreendidos ou reconhecidos (SÁ, 2008). As 

condições de estimulação, principalmente a precoce, podem ter como resultado um melhor 

desempenho ao lidar com as funções visuais.  

 Para além dessas características biológicas, a opção desse estudo se baseia no 

modelo social da deficiência e do reconhecimento das diferenças descrito Omote (2006) e 

Sassaki (2006). Este, ao contrário do modelo médico, percebe as necessidades das pessoas 

com deficiência como uma questão social. Portanto, a sociedade é chamada a observar as 

barreiras que ela mesma pode criar para impedir o desenvolvimento de qualquer pessoa, 

inclusive daquelas que têm alguma deficiência. Segundo Diniz et al. (2009, p 74): 
 
O modelo social da deficiência desafiou as narrativas do infortúnio, da tragédia 
pessoal e do drama familiar que confinaram o corpo com impedimentos ao espaço 
doméstico do segredo e da culpa. As propostas de igualdade do modelo social não 
apenas propuseram um novo conceito de deficiência em diálogo com as teorias 
sobre desigualdade e opressão, mas também revolucionaram a forma de 
identificação do corpo com impedimentos e sua relação com as sociedades. 

  

                                                           
49 Disponível em: <https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/EEspecial/publ_alunos_cegos.pdf>. Acesso em: 01 
ago. 2017. 
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 Mesmo com a evolução do conceito, coexistem duas formas de “ver” a 

deficiência: uma que busca a igualdade das pessoas com ou sem impedimentos corporais, o 

modelo social, ultrapassando o atendimento apenas biomédico. Enfim vendo a pessoa com 

deficiência como um ser humano; A outra ao contrário centraliza-se no modelo biomédico em 

que tais comprometimentos são vistos como desvantagens e precisam ser tratados ou 

“curados”, para então atingir padrões de “normalidade” (DINIZ; BARBOSA; SANTOS, 

2009).   

 Omote (2006) e Sassaki (2006) asseguram que, para construir a inclusão social, é 

fundamental equiparar as oportunidades para todas as pessoas, incluindo as que têm 

deficiência.  Essa premissa também acolhe as pessoas não videntes, dentre suas múltiplas 

particularidades, tais como: a ausência da visão, a acuidade visual e o campo visual, a 

sensibilidade ou não à luz, ao contraste, visão das cores, enfim a qualidade visual - mesmo 

que o indivíduo passe por correções (ópticas ou cirúrgicas) e advoga que esse alunado 

apresenta necessidades pedagógicas específicas. Características não vinculadas ao modelo 

biomédico que as apresenta como “[...] inabilidade do corpo com impedimentos para o 

trabalho produtivo” (DINIZ; BARBOSA; SANTOS, 2009, p. 68). Aqui tais particularidades 

se aproximam ao que é discutido pela CIF 50 (Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde) que institui “[...] um vocabulário biopsicossocial para a descrição dos 

impedimentos corporais e a avaliação das barreiras sociais e da participação” (DINIZ; 

BARBOSA; SANTOS, 2009, p.72). Estas especificidades não devem evidenciar e nem incitar 

a diferença ou ao estigma e sim reconhecer a diversidade que há no ser humano. 

 

4.1 Deficiência Visual e sua Identidade: construindo um conceito  

  

 A construção de um conceito demanda compreender o processo histórico no qual 

a realidade está imersa.  No caso da deficiência visual, é preciso relatar que a mesma passou 

por um longo período de confusa identificação e de grande influência do modelo médico-

clínico. Mesmo passando por esse processo, algumas distorções no diagnóstico da pessoa com 

deficiência visual foram detectadas e o começo de uma nova postura diante de pessoas cegas e 

com baixa visão delineou caminhos mais reflexivos (AMIRALIAN, 1997, 2004; GOFFMAN, 

1988; OMOTE, 2006).    
                                                           
50 “Desde 2007, a CIF foi adotada na legislação brasileira para a implementação do Benefício de Prestação 
Continuada (BPC), um benefício assistencial de transferência de renda a pessoas com deficiência e idosos 
pobres. A tendência é que a CIF seja utilizada tanto na identificação da deficiência para a política de assistência 
social como em todas as outras políticas públicas brasileiras” (DINIZ; BARBOSA; SANTOS, 2009, p.74). 
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 Nos estudos sobre a deficiência visual, conforme Amiralian (1997, 2004), mesmo 

que a identificação dos sujeitos já apresentasse a distinção entre os grupos (cegos e baixa 

visão), essa diferenciação partia da noção de cegueira. O diagnóstico da deficiência visual 

dependia de múltiplas variáveis (diferentes campos e acuidades visuais), o que demandaria, à 

época, um estudo detalhado. Em 1960, há pesquisas com relatos em que “[...] os indivíduos 

com visão residual eram vendados, para impedir o que se considerava uma distorção da 

amostra (AMIRALIAN, 2004, p. 17)”. Portanto, para aqueles que possuíam algum resíduo de 

visão, não era dado o cuidado para desenvolver e melhorar sua qualidade de vida. 

 Somente a partir dos anos 1970, no Brasil, é que os especialistas passam a 

observar as questões pertencentes exclusivamente às pessoas com baixa visão. Amiralian 

(1997, 2004) relata que houve episódios em que crianças “cegas” (alunos com baixa visão) 

liam com os olhos, o que impulsionaram especialistas a propor um diagnóstico educacional de 

deficiência visual. Esse estudo enfatizava como o indivíduo poderia utilizar a percepção 

visual no seu processo de aprendizagem e que poderia existir uma forma de trabalhar com a 

visão residual. A partir desse momento, a denominação utilizada é o termo “visão reduzida”, 

em que se muda o eixo de estudo da cegueira para a visão, e os especialistas deixam de 

conceber essas pessoas como “parcialmente cegas”. Mesmo assim, na nomenclatura “visão 

reduzida”, ainda há uma centralidade na perda visual em vez da capacidade de lidar com essa 

condição (AMIRALIAN, 1997, 2004).  

 Não se pode deixar de considerar, todavia, que é o início da distinção entre os 

grupos (cegos e baixa visão), não com o objetivo de separá-los meramente, mas de identificá-

los em suas necessidades e potencialidades educativas.  

 As terminologias utilizadas em documentos oficiais e na legislação da Educação 

no Brasil, principalmente a partir de 1990, são baixa visão ou visão subnormal, 

compreendendo que a última ainda carrega uma condição expropriada de seu potencial: uma 

visão inferior à “normal”. Essa condição, conforme Goffman (1988), constitui o estigma, algo 

que destitui a humanidade plena, portanto, a exemplo dessa nomenclatura, outras 

discriminações podem ser feitas e, muitas vezes, prejudicam esses indivíduos. Lomônaco e 

Nunes (2010) afirmam que, devido a essas discussões sobre a deficiência e seus estigmas, a 

preocupação com a terminologia é necessária para que não seja pejorativa e nem realce 

preconceitos.  

 É a partir desse contexto que se chama a atenção para o conceito de identidade da 

pessoa com deficiência visual, que se trata de um conceito em construção, ainda com escassez 

de estudos. Especificamente o conceito de identidade se constitui como “[...] um processo 
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socialmente constituído de forma complexa, que ocorre num dado momento histórico” 

(MAGALHÃES; CARDOSO, 2010, p. 48). 

 Esse movimento dinâmico dos processos de constituição da identidade é 

contemporâneo e se intensificou com a globalização quando os indivíduos passaram a 

participar de várias instituições tais como: a família, o trabalho, as instituições educacionais, 

grupos religiosos. Dentro de cada um deles as pessoas desempenham papéis diferentes 

partindo do pressuposto de um mundo diverso e complexo (MAGALHÃES; CARDOSO, 

2010). 

 Contudo, sabe-se que todos os indivíduos constroem também sua identidade 

individualmente baseando esse processo nas suas experiências, potencialidades, desafios e, a 

partir desse construto, consolidam o seu eu. Goffman (1988, p. 91-92) denomina e distingue 

três conceitos básicos: identidade pessoal, social e do eu: 
 
O conceito de identidade social nos permitiu considerar a estigmatização. O de 
identidade pessoal nos permitiu considerar o papel do controle de informação na 
manipulação do estigma. A ideia de identidade do eu nos permite considerar o que o 
indivíduo pode experimentar a respeito do estigma e sua manipulação, e nos leva a 
dar atenção especial à informação que ele recebe quanto a essas questões. 

   

 Na identidade social, segundo Goffman (1988), a sociedade divide as pessoas em 

categorias, criando meios específicos para enquadrá-las. Com base nas mesmas, originam-se 

expectativas quanto a suas características e comportamentos, os quais, através de 

preconcepções, não se coadunam com a realidade. Nesse momento, o indivíduo, a partir de 

seus atributos, é enquadrado numa identidade social, no entanto, esse conceito divide-se entre 

identidade social virtual e identidade social real. A primeira representa as expectativas que se 

imputam sobre um membro de uma determinada categoria. Características, que, por vezes, 

podem exaltar um defeito, uma fraqueza e também fazer com que a pessoa seja identificada 

de forma estigmatizada. Já a identidade social real é construída pelos atributos que o sujeito 

de fato apresenta.  

Iniguez (2001) apud Dias e Magalhães (2005) assinala que a noção de identidade 

nasce das relações e trocas sociais, permitindo reconhecer o ambiente e diferenciar-se em 

relação a ele. Esse processo garante a singularidade e a consolidação da pessoa de forma 

particular e diferenciada, evitando confundir-se com os demais: a construção da identidade é, 

portanto, processual e distingue o individual do coletivo. Nesse contexto 
 
A deficiência é um tipo de diferença que se apresenta por meio de atributos físicos, 
sensoriais, psicológicos, mentais ou comportamentais. Entretanto, o mais importante 



87 
 

não é o atributo em si, mas a significação social a ele imputada. (MAGALHÃES; 
CARDOSO, 2010, p. 54).  

 

Omote (2006, p. 253) ressalta que “na verdade, as diferenças individuais e a 

singularidade [...] é o que fazem de cada pessoa um ser único [...]”. No entanto, “as dimensões 

pessoal e social da identidade traduzem os interesses e as definições de outras pessoas em 

relação ao indivíduo cuja identidade está em questão (MAGALHÃES; CARDOSO, 2010, p. 

56)”. 

Reforçando a dimensão pessoal, Amiralian (2004, p. 22) descreve que identidade 

“[...] é a condição básica para o desenvolvimento psíquico do ser humano. A constituição 

dessa identidade e seu fortalecimento e definição, conquistados durante o percurso do 

desenvolvimento, são a base sobre a qual se constrói a personalidade individual”. 

Para as pessoas com deficiência visual, a construção de sua identidade perpassa 

pelas seguintes perguntas, quais sejam: Quem sou eu? Sou cego? Eu enxergo? Se eu enxergo 

parcialmente, porque os outros são capazes de perceber algumas coisas que eu não percebo? 

Sou vidente? Existe uma identidade para as pessoas com deficiência visual? 

O vidente tem como referência principal a linguagem visual para apreender o 

mundo que o cerca. “No mundo de videntes, à visão é dado um papel essencial no 

desenvolvimento humano e sua ausência assume, muitas vezes, uma dimensão maior do que 

ela realmente tem (LOMÔNACO; NUNES, 2010, p. 58)”. Fica fácil de perceber no seguinte 

exemplo descrito por Magalhães e Cardoso (2010) quando se vendam os olhos de uma pessoa 

para experienciar o que significa perceber o mundo sem o recurso da visão. Passando por um 

tempo por essa vivencia chegou-se a conclusão de o quanto era difícil essa condição e que a 

pessoa não queria ser cega. Ou seja, ao “não ver” foi atribuído um valor negativo que 

continua a realçar os mais diversos estereótipos.  

O cego substitui o que ele não vê por meio da linguagem, sobretudo, a verbal. 

Ademais, o sujeito cego percebe o mundo por meio de todos os sentidos que não a visão (tato, 

olfato, paladar, audição). No entanto, quando lhes é transmitida alguma informação, na 

maioria das vezes, é feita por videntes.  Os mesmos têm como parâmetro exatamente a visão, 

pois ela é a fonte maior de suas informações e conhecimentos. Para o cego, não é uma 

compensação biológica. É “ver” o mundo a partir de outros referenciais, especialmente, os 

não visuais. No caso da baixa visão, o que deveria ser compreendido por todos é que, na 

realidade, tratam-se de pessoas que não são nem cegas nem videntes, portanto, precisam 

construir uma identidade como pessoas com baixa visão (AMIRALIAN, 1997, 2004; 

MEC/SEESP, 2008). O indivíduo com baixa visão apresenta, de forma particular e 
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diferenciada, uma “[...] grande oscilação de sua condição visual de acordo com o seu estado 

emocional, as circunstâncias e a posição em que se encontra, dependendo das condições de 

iluminação natural ou artificial (MEC/SEESP, 2008, p. 16)”.  

 Diante desses atributos, elencados anteriormente sobre as pessoas com deficiência 

visual e sua relação com o mundo dos videntes, advoga-se uma identidade da pessoa com 

deficiência visual, que consiste nas características que distinguem as pessoas com deficiência 

visual das videntes, descontruindo a ditatura da visão. Esse conceito se subdivide: em 

identidade dos cegos e identidade de pessoas com baixa visão, considerando que cada um dos 

desses grupos possui uma forma específica de “ver” o mundo que o cerca. O primeiro grupo 

se utiliza de elementos sensoriais e sinestésicos com fontes valiosas de informações. O 

segundo também se apropria desses elementos, no entanto, convive com informações visuais 

intermitentes e fragmentadas, como é o caso da visão turva e em túnel, apresentas 

anteriormente (ver p. 81). Vale ressaltar que, em alguns momentos, ambos (cegos e baixa 

visão) se utilizam de meios similares ou aproximados para perceber o mundo que os rodeia, 

mas fazem isso de forma singular. 

 Sob o ponto de vista educacional, esse conceito está sendo construído não para 

evidenciar a diferença de forma estigmatizada 51, mas, sobretudo, sob o enfoque do 

reconhecimento de características que podem tornar o ensino e o processo avaliativo 

diferenciados para alunos cegos e com baixa visão. Sendo assim, cada perda visual possui 

necessidades específicas no processo de ensino-aprendizagem, que demandam metodologias e 

tecnologias assistivas apropriadas. “A ausência da visão não pode ser negada, tampouco 

exacerbada. Esse pode ser o fio condutor para outra compreensão da diversidade no contexto 

social e escolar (MAGALHÃES; CARDOSO, 2010, p. 60)”. 

Diante do exposto, tem-se a seguinte reflexão: o termo deficiência visual se refere 

ao campo das teorias e as diferentes características e/ou particularidades que remetem e 

compõem a denominação de deficiências visuais (pessoas com cegueira e baixa visão), 

portanto, identidades de pessoas com deficiências visuais.  

 Partindo desse pressuposto, “ver” ou “não ver”, portanto, não é o essencial no 

desenvolvimento das relações, mas sim o significado que é dado a essa condição. Caiado 

(2014) fez um estudo descrito no livro: Aluno com deficiência visual na escola: lembranças e 

                                                           
51 “O estigma diz respeito [...] ao modo depreciativo de avaliar as diferenças ou características da pessoa. Muitas 
vezes, as avaliações depreciativas são mais difíceis para a pessoa com deficiência do que as possíveis 
dificuldades provenientes de seu estado, porque influenciam sobremaneira as atitudes e ações direcionadas a esta 
pessoa. O aprendizado do estigma representa parte integrante da construção da identidade do estigmatizado 
(MAGALHÃES; RUIZ, 2011, p.131)”. 
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depoimentos com 7 (sete) sujeitos (idade mínima de 18 anos) que falaram de diferentes 

lugares sociais sobre seus processos de escolarização. As entrevistas apontaram para histórias 

de superação imersas em um contexto de não reconhecimento de suas necessidades 

pedagógicas na escola. Seus entrevistados relatam idas e vindas à escola, inclusive à 

universidade, buscando apoio da família, das instituições e de seus professores. Alguns com 

experiências exitosas, outros com depoimentos de sucessivas frustrações no âmbito 

educacional, familiar e do trabalho. Um dos sujeitos do estudo de Caiado (2014) reforça o 

conceito que essa pesquisa apresenta sobre identidade da pessoa com deficiência visual, no 

caso a cegueira, quando diz: “O professor não sabe o que é ser cego e não adianta querer 

saber, porque só sabe quem é (CAIADO, 2014, p. 82)”. Ou seja, é necessário caracterizar as 

necessidades educativas de pessoas com cegueira e baixa visão. No Ensino Superior, isso se 

justifica, por exemplo, no caso de um exame vestibular ou qualquer outra avaliação no 

processo de aprendizagem, para cada perda visual, há formas que se adéquam melhor a cada 

situação. Já fazendo à referência a cegueira total, tem-se a acessibilidade comunicacional 

através do ledor da prova ou da prova em braille. Se fosse outro candidato com baixa visão, o 

mesmo poderia pedir uma prova com caracteres ampliados, o ledor e, no caso de imagens ou 

mapas, a audiodescrição, esta última também contemplaria os sujeitos com baixa visão.  

 Nesse sentido, é relevante reforçar que as características da baixa visão são 

diferentes das da cegueira. Na cegueira, existe um padrão de resposta, isto é, a perda total ou 

quase total da visão. Já a visão subnormal possui padrões diferenciados de respostas, pois 

depende da acuidade e do campo visual existente e de outras funções, como sensibilidade ao 

contraste, percepção das cores e intolerância à luminosidade (HADDAD, 2001). Essas 

caraterísticas aclaram o que se pode desvendar para conhecer e qualificar a aprendizagem de 

estudantes com deficiência visual. Reconhecer que caracterizá-lo o dignifica. É necessário 

romper o silêncio sobre as peculiaridades das pessoas com deficiência visual e assim levar em 

consideração suas potencialidades (MAGALHÃES; RUIZ, 2011). 

 Para compreender a importância dessa identificação, ao revisar os teóricos de seu 

tempo sobre o desenvolvimento da criança e educação de cegos, Vygotsky (1997) afasta a 

noção de compensação biológica do tato e da audição em função da cegueira e enfatiza a 

relação com o meio como forma de superar os obstáculos que impossibilitam o acesso direto 

às experiências visuais. 

Vygotsky (1997, p. 99) faz a seguinte constatação sobre a pessoa cega:  
 
La ceguera, al crear una nueva y peculiar configuración de la personalidad, origina 
nueva fuerzas, modifica las direcciones normales de las funciones, reestructura y 
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forma creativa y orgánicamente la psique del hombre. Por consiguiente, la ceguera 
es no sólo un defecto, una deficiencia, una debilidad, sino también, en cierto sentido, 
una fuente de revelación de aptitudes, una ventaja, una fuerza (por extraño y similar 
a una paradoja que esto suene!). 

 

Com essa ideia, Vygotsky (1997) elucida que a cegueira não deve possuir 

entraves cognitivos devido à ausência da visão e que há muitas possibilidades de 

aprendizagem. Não se trata de defeito, mas de uma forma diferente de acessar o 

conhecimento. Ele ainda acrescenta o conceito de uma “[...] peculiar configuración de la 

personalidad” e ratifica assim a denominação de uma identidade da pessoa com deficiência 

visual.  

Com efeito: 
A subjetividade da pessoa com deficiência visual é desenhada a partir das relações 
cotidianas estabelecidas entre videntes e cegos. Essas interações são frequentemente 
marcadas pela superproteção, rejeição, indiferença e outros sentimentos que 
existiram no passado, e persistem até hoje no senso comum. Estas diferentes 
nuanças decorrem das inúmeras vertentes que percorreram o imaginário coletivo da 
humanidade e, mesmo com as mudanças de paradigmas, lutas por igualdade e 
equidade de condições na escola, no trabalho e na sociedade, ainda estão presentes 
nas interações entre a pessoa com deficiência visual e o mundo (GALVÃO et al., 
2015, p. 147-148). 

 

É preciso reconhecer que, nesse contexto não visual, todo aluno tem o direito à 

Educação e que esta não será inferior pela ausência da visão. No Ensino Superior, essa 

reflexão precisa permear os processos de aprendizagem na construção de um ambiente 

inclusivo. Deve conter o material adequado para o atendimento dos alunos com deficiência 

visual, profissionais abertos a experimentar e utilizar diversos recursos para a aprendizagem e, 

nesse processo, a avaliação será efetivamente inclusiva (AMIRALIAN, 1997, 2004; 

HOFFMANN, 2011; VYGOTSKY, 1997).  

Torna-se importante, portanto, conhecer questões educacionais relativas à 

identificação do que caracteriza suas necessidades pedagógicas. A detecção do mundo que os 

rodeia é fator preponderante para a pessoa com deficiência visual, pois a aprendizagem é 

diferente para aqueles que possuem algum resíduo da visão em comparação aos que não têm 

percepção sequer de um resquício de luz. 

 
4.2 Deficiência Visual e avaliação inclusiva no Ensino Superior 

 

A avaliação da aprendizagem é um momento ímpar para compreender o que foi 

alcançado durante o processo de ensino. O ato avaliativo é definido pelo reconhecimento do 

ser humano através de suas dificuldades e potencialidades independente de ter ou não uma 
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deficiência. Avaliar de forma inclusiva no Ensino Superior requer a escuta dos envolvidos e o 

conhecimento de instrumentos e possibilidades adequados às necessidades das pessoas com 

deficiência, sendo objeto desse estudo a deficiência visual (BEYER, 2005; HOFFMANN, 

2008, 2011; LUCKESI, 2005). 

Conforme Hoffmann (2008), a ação de educar e avaliar são momentos que 

ocorrem de forma relacionada e não há uma dicotomia entre eles. “A avaliação é a reflexão 

transformada da ação. Ação essa que nos impulsiona às novas reflexões (HOFFMANN, 2008, 

p. 24)”. Ou seja, avaliar é uma ação pedagógica de grande complexidade, que muitos 

professores ainda precisam compreender como fazer (HOFFMANN, 2008; LUCKESI, 2005). 

A avaliação não está relacionada somente aos instrumentos avaliativos (como 

provas, notas, entre outros). Existe toda uma rede de relações interpessoais que é construída 

junto a alunos, professores e funcionários das instituições educacionais. Nesse processo o 

sistema de avaliação ainda cria categorias distintas de alunos, onde são construídos juízos de 

valor que separam os “bons” e os “maus” discentes (MAGALHÃES; RUIZ, 2011). Muitas 

vezes, esses que fazem parte da categoria dos “maus” são os alunos com deficiência ou 

aqueles que apresentam elementos diferenciados sob o ponto vista educacional e também 

social (como negros, indígenas, dentre outros).  

Acrescenta-se, a essa reflexão, o ponto de vista de Beyer (2005, p. 28), quando 

observa que “a primeira condição para a educação inclusiva não custa dinheiro: ela exige uma 

nova forma de pensar”. O repensar requer deter-se a esse debate do processo avaliativo. É 

necessário partir do princípio de que os indivíduos são diferentes entre si, possuem sua 

individualidade. Isso implica respeitar o processo de aprendizagem, tornando-o mais 

inclusivo.  

Beyer (2005) descreve uma aula inclusiva: é aquela que diferencia didática e 

método, forma e volume na ajuda pedagógica, conforme as possibilidades e necessidades 

individuais de cada aluno. Ele apresenta o princípio da ajuda diferenciada na aprendizagem. 

Por exemplo, um aluno com baixa visão, dependendo da sua perda visual, consegue copiar 

informações do quadro para seu caderno de apontamentos. No caso da pessoa com cegueira, a 

simples possibilidade de acesso com antecedência ao material a ser exposto na aula poderia 

ajudá-lo nesse processo de apreensão do conteúdo e, por conseguinte, na avaliação. 

Com efeito, compreendendo que a inclusão proporciona a Educação para todos, “a 

avaliação [...] deixará de ser um momento terminal do processo educativo (como ainda é 

concebida) para se transformar na busca incessante de compreensão das dificuldades do 
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educando e na dinamização de novas oportunidades de conhecimento (HOFFMANN, 2008, p. 

28)”. 

Nesse sentido, visando atender às especificidades dos estudantes com deficiência, 

a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 

MEC, 2008, p.11) dispõe que: 
 
A avaliação pedagógica como processo dinâmico considera tanto o conhecimento 
prévio e o nível atual de desenvolvimento do aluno quanto as possibilidades de 
aprendizagem futura, configurando uma ação pedagógica processual e formativa que 
analisa o desempenho do aluno em relação ao seu progresso individual, 
prevalecendo na avaliação os aspectos qualitativos que indiquem as intervenções 
pedagógicas do professor. No processo de avaliação, o professor deve criar 
estratégias considerando que alguns alunos podem demandar ampliação do tempo 
para a realização dos trabalhos e o uso da língua de sinais, de textos em Braille, de 
informática ou de tecnologia assistiva como uma prática cotidiana (grifos 
nossos). 

 

Mesmo com essas indicações, uma pesquisa feita por Soares (2011, p. 71), em 

uma universidade pública, constatou que “os alunos com deficiência [...] enfrentam alguns 

obstáculos que dificultam o processo de sua formação, como material inacessível ou pouco 

envolvimento por parte do professor”. Muitas vezes, esses estudantes, por uma ação 

autônoma, vencem as barreiras impostas e conseguem avançar com muita dificuldade para 

concluir o curso. É necessário compreender que:  
 
[...] a avaliação da aprendizagem tem por objetivo auxiliar o educando no seu 
crescimento e, por isso mesmo, na sua integração consigo mesmo, ajudando-o na 
apropriação dos conteúdos significativos [...]. A avaliação, aqui, apresenta-se como 
um meio constante de fornecer suporte ao educando no seu processo de assimilação 
dos conteúdos e no seu processo de constituição de si mesmo como sujeito 
existencial e como cidadão [...] (LUCKESI, 2005, p. 174). 

 

Portanto, compete ao professor a avaliação pedagógica do aluno com deficiência 

visual. Para isso, é necessário destacar os seguintes pontos que interferem diretamente nesse 

procedimento: i) a prioridade do processo para compreender o resultado. Ação que faz parte 

da Avaliação Educacional de todos os alunos, quer tenham deficiência ou não; e, ii) a 

diferenciação entre avaliação do aluno cego e do que possui baixa visão (MASINI, 1993). 

Observando esse ponto, cabe reforçar, com base no pensamento de Luckesi 

(2005), que o papel da avaliação é mapear a situação da aprendizagem, para dar suporte à 

tomada de decisão com vistas à melhoria da qualidade do desempenho do educando. A 

avaliação deve ser processual e dinâmica, ou seja, buscar meios pelos quais todos possam 

aprender o necessário para o próprio desenvolvimento. 
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A universidade apresenta dois grandes momentos de avaliação: a seleção para o 

ingresso e os processos avaliativos no decorrer dos cursos de graduação e pós-graduação. No 

caso do vestibular, “a prática de provas e exames exclui parte dos alunos, por basear-se no 

julgamento” (LUCKESI, 2005, p. 173), algo que, a princípio, não podemos modificar. No 

entanto, na medida em que se proporcionam possibilidades de personalizar as necessidades 

educacionais de acordo com a perda visual, proporcionam provas acessíveis.  

Fernandes (2008, p. 5) destaca a importância de compreender que “a avaliação é 

[…] uma construção social complexa que envolve pessoas que funcionam em determinados 

contextos, com as suas práticas e políticas próprias, e que envolve também a natureza do que 

está a ser avaliado”. Ademais, entende-se que uma avaliação da aprendizagem coerente, para 

Hoffmann (2011, p. 113), demandaria “[...] uma postura diferenciada em avaliação” e “[...] 

exigiria compreender que a aprendizagem pressupõe experiências vividas pelos sujeitos o que 

torna os elementos da ação educativa, únicos e individuais em seus entendimentos e 

desentendimentos [...]”. É o reconhecimento das necessidades pedagógicas e das condições 

peculiares à pessoa com deficiência visual. Por exemplo, um aluno com perda visual que 

necessita de material em fonte ampliada é diferente de outro com cegueira que não tem 

nenhum resquício visual e solicita uma prova em braille.  

Assim, no processo educacional de alunos com deficiência visual, o professor tem 

de considerar diversos aspectos, dentre eles: se o estudante tem baixa visão ou cegueira e os 

instrumentos e recursos didáticos contemplam suas necessidades pedagógicas e suas 

especificidades (reconhecendo que, dependendo de como sua visão foi afetada, o mesmo tem 

peculiaridades ou não que o diferencia).     

 Pensando nessas necessidades pedagógicas no contexto do Ensino Superior, a 

intenção é delinear alguns caminhos que viabilizam melhores condições de ensino-

aprendizagem, portanto, uma avaliação mais inclusiva. Para tanto, é necessário dividir essa 

reflexão em dois momentos: orientações para alunos com baixa visão e indicações para os 

com cegueira. Demarcando também que existem instrumentos e metodologias de intercessão 

que contemplam as duas condições de deficiência visual. 

  Com efeito: 
A educação do deficiente visual é marcada pela relação intrínseca com o 
atendimento especializado, capaz de suprir as necessidades especiais advindas da 
falta de visão e assegurar o ensino formal deste aluno. Esse atendimento 
especializado deve ser garantido pela chamada educação especial (LOMÔNACO; 
NUNES, 2010, p.60). 
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Para incluir a pessoa com deficiência visual e a sua forma de se relacionar com o 

mundo ao seu redor, é preciso considerar sua estrutura de percepção e cognição que pode 

exprimir, simultaneamente, sua generalidade e especificidade (ou seja, o conteúdo, a forma e 

a dialética entre ambas). Deve-se partir da identificação de sua experiência perceptiva 

(MASINI, 2007). 

Nesse sentido, existem algumas similaridades que podem ser observadas entre 

pessoa com baixa visão e cegueira. Na disposição de um ambiente educativo e na relação 

professor-aluno, deve-se: i) Falar de forma audível; ii) proporcionar informações verbais que 

permitam ao aluno perceber os acontecimentos que ocorrem na sala de aula; iii) alertar o 

aluno sempre que ocorram mudanças na disposição da sala de aula; iv) convidar o aluno a se 

posicionar em lugar na sala de aula que lhe proporcione um melhor campo de visão (no caso 

da baixa visão) e de audição (quando for um aluno com cegueira) 52; v) o uso de material 

audiovisual com audiodescrição; vi) se possível, fornecer o material para estudo com 

antecedência; o acréscimo de tempo para a realização de atividades deve ser observado, entre 

outras atitudes (SÁ, 2008). 

Mesmo com essas ações que auxiliam de forma geral as pessoas com deficiência 

visual, existem situações que as distinguem e, desse modo, é necessário explicitar seu 

processo educativo e alguns possíveis caminhos para avaliar. Vale ressaltar que não se trata de 

posturas ou ações herméticas, mas atitudes que podem abrir portas e proporcionar caminhos 

pedagógicos.   

Acrescenta-se que estudos feitos por Amiralian (1997, 2004), Caiado (2014), 

Masini, (1994, 2016), Sá (2008) e Bruno (2009) consideram que o processo de avaliação de 

pessoas com deficiência visual necessita, sobretudo, que não haja a comparação dos mesmos 

com o vidente, pois isso lhes trará desvantagem. Se o parâmetro de ensino-aprendizagem-

avaliação for o mundo visual, não serão consideradas as necessidades educativas de alunos 

cegos ou com baixa visão. Ou seja, é necessário reconhecer suas identidades de pessoas com 

deficiência visual. 

 

4.2.1 Acessibilidade para a avaliação de alunos com Baixa Visão 

 

Os jovens e adultos com baixa visão, assim como os cegos, costumam ser pessoas 

que possuem independência, no entanto, a perda visual pode (ou não) trazer consigo a redução 

                                                           
52 É necessário observar a acústica da sala, pois mesmo videntes e ouvintes se sentem prejudicados com a 
dificuldade de identificar as informações.  



95 
 

dessa condição ou até mesmo a necessidade de aprender outras formas de lidar com o mundo 

que o cercam (MONTILHA; ARRUDA, 2007). Geralmente são pessoas que identificam suas 

necessidades e indicam algumas formas de agir e ajudar.  

Caso o aluno não consiga descrever ou o professor não compreenda determinadas 

necessidades pedagógicas, no caso da baixa visão, existem algumas estratégias para avaliar de 

forma informal a acuidade e o campo visual, não destituindo a importância de um 

acompanhamento profissional especializado. Isso ajuda na seleção de materiais didáticos para 

a confecção das aulas e dos processos avaliativos. Gasparetto e Nobre (2007) apresentam 

quatro tipos de avaliações informais, possíveis de execução e com rápida resposta para 

qualquer faixa etária. Veja no quadro a seguir: 

 

   Quadro 5 – Avaliações Informais do Aluno com Baixa Visão 

Avaliação 
Informal 

Materiais ou 
Técnicas 

Procedimentos 

Acuidade Visual 
(Para longe) 

Lousa, cartazes, 
mapas, quadros 
e objetos. 

Identificar ou reconhecer letras, palavras, frases, 
números, símbolos ou objetos; localizar objetos 
caídos ou dispostos em mesas cadeiras, etc. 

Ao avaliar cada uma dessas situações 
considerando a iluminação utilizada, a distância 
entre o indivíduo e os objetos; anotar o tamanho 
das letras, palavras, símbolos e objetos utilizados 
e se faz uso de um ou ambos os olhos. 

Acuidade Visual 
(Para perto) 

 Livros, 
cadernos, jogos, 
etc.  

Apresentar material que será avaliado e solicitar 
que identifique indicando a distância olho-objeto e 
se sentir necessidade de aproximação do objeto 
aos olhos. Aumentar e depois diminuir o tamanho 
do objeto utilizado, questionar se a pessoa vê o 
objeto como um todo ou apenas parte dele.  

Considerar questões de contraste e figura de fundo 
para que não se distraia. Verificar a necessidade 
de uso de pranchas de leitura e tiposcópios 53. 

                                                           
53 “Tiposcópio: É um guia para leitura, confeccionado em cartão ou material plástico preto, com uma fenda com 
altura para duas linhas do texto a ser lido e com largura do texto, podendo ser modificado de acordo com a 
necessidade. Tem a função de diminuir a luz refletida sobre o papel branco, aumentar o contraste da linha a ser 
lida com o fundo e facilitar a localização e seguimento”. Disponível em: < 
http://www.acessibilidadenapratica.com.br/textos/auxilios-nao-opticos-para-baixa-visao/> Acesso em: 08 ago. 
2017. 
 

http://www.acessibilidadenapratica.com.br/textos/auxilios-nao-opticos-para-baixa-visao/
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Campo Visual 
Periférico 

Técnica da 
Confrontação  

O profissional deve sentar-se em frente à pessoa 
com baixa visão (cerca de 40 cm de distância) e 
solicitar para fixar o olhar no nariz dele. 
Apresente o objeto em diferentes áreas de seu 
campo periférico e peça para informar quando vê 
e quando não vê.  

Visão das Cores Cartões, blocos, 
lápis e outros 
objetos que 
contenham cores 
formando um 
conjunto. 

As cores deverão ser apresentadas da seguinte 
forma: primárias, secundárias e matizes. É preciso 
anotar a capacidade de identificar. Se houver 
dificuldade de nomear, utilizar outro jogo de cores 
solicitando que o indivíduo realize a pareação.  
Deve-se proceder a avaliação de comparação e 
classificação de contrastes no caso de utilizar 
matizes 54.  

   Fonte: Quadro elaborado com base em Gasparetto e Nobre (2007, p. 56-57). 

 
[Áudio-descrição: quadro composto por três colunas e cinco linhas. Na primeira linha há os cabeçalhos de cada 
coluna: avaliação informal, materiais ou técnicas e procedimentos. Na segunda linha: Acuidade Visual (para 
longe); lousa, cartazes, mapas, quadros e objetos e identificar ou reconhecer letras, palavras, frases, números, 
símbolos ou objetos; localizar objetos caídos ou dispostos em mesas cadeiras, etc. Ao avaliar cada uma dessas 
situações considerando a iluminação utilizada, a distância entre o indivíduo e os objetos; anotar o tamanho das 
letras, palavras, símbolos e objetos utilizados e se faz uso de um ou ambos os olhos. Na terceira linha: acuidade 
visual (para perto); livros, cadernos, jogos, etcétera; apresentar material que será avaliado e solicitar que 
identifique indicando a distância olho-objeto e se sentir necessidade de aproximação do objeto aos olhos. 
Aumentar e depois diminuir o tamanho do objeto utilizado, questionar se a pessoa vê o objeto como um todo ou 
apenas parte dele. Considerar questões de contraste e figura de fundo para que não se distraia. Verificar a 
necessidade de uso de pranchas de leitura e tiposcópios (com expoente sete). Na quarta linha: campo visual 
periférico; técnica da confrontação; o profissional deve sentar-se em frente à pessoa com baixa visão (cerca de 
40 cm de distância) e solicitar para fixar o olhar no nariz dele. Apresente o objeto em diferentes áreas de seu 
campo periférico e peça para informar quando vê e quando não vê e na quinta linha: visão das cores; cartões, 
blocos, lápis e outros objetos que contenham cores formando um conjunto; as cores deverão ser apresentadas da 
seguinte forma: primárias, secundárias e matizes. É preciso anotar a capacidade de identificar. Se houver 
dificuldade de nomear, utilizar outro jogo de cores solicitando que o indivíduo realize a pareação. Deve-se 
proceder a avaliação de comparação e classificação de contrastes no caso de utilizar matizes (com expoente 
oito)]. 

 

Essa avaliação pode ser feita acordada com o aluno para que o mesmo possa 

dispor de suas necessidades pedagógicas. Nesse sentido, o docente pode observar o que 

utilizar na sala para contemplar todos os alunos, inclusive aqueles com baixa visão.   

O diagnóstico fornecerá elementos nas direções (central, superior, inferior, direita 

e esquerda) para identificar, no esquema descrito por Bruno (2009, p. 81), as condições do 

campo visual:  

 

 

                                                           
54 “Matiz: é o que define as tonalidades das cores, por exemplo, o amarelo, o verde e o roxo são matizes. Dessa 
forma, conclui-se que todas as cores são matizes, sejam primárias, secundárias ou terciárias”. Disponível em: < 
https://www.todamateria.com.br/caracteristicas-das-cores/> Acesso em: 08 ago. 2017. 

https://www.todamateria.com.br/caracteristicas-das-cores/
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Figura 4 – Esquema para avaliação e registro do campo visual 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fonte: Bruno (2009, p. 81). 
 
[Áudio-descrição: sobre um retângulo, há um diagrama com uma linha vertical e outra horizontal sobrepostas a 
um círculo com a legenda: campo visual central. Há quatro retângulos menores. As pontas destas linhas ficam 
próximas a cada retângulo com as legendas: campo visual lateral, campo visual superior, campo visual lateral e 
campo visual inferior]. 

 

Portanto, a partir desse diagrama e da proposta de avaliação informal, é possível 

registrar a amplitude do campo visual mediante a representação de ambos os olhos nas 

direções horizontal e vertical. De posse do resultado, fica mais fácil observar estratégias de 

organização e gestão da sala de aula, a elaboração de materiais e outras necessidades 

pertinentes ao fazer pedagógico. (BRUNO, 2009; GASPARETTO; NOBRE, 2007). O que 

chama a atenção é a disponibilidade dos docentes para investigar essas condições de acesso à 

informação (campo e acuidade visual), para então redimensionar a organização pedagógica de 

sua sala de aula. 

Para colaborar com esse diagnóstico, que pode ser feito pelos professores com a 

colaboração de um atendimento especializado na universidade, seguem algumas indicações 

retiradas e adaptadas para o público do Ensino Superior, de acordo com o material “Alunos 

Cegos e com Baixa Visão – Orientações Curriculares” (PORTUGAL. ME. DGIDC, 2008), 

quais sejam: 
 

i) Usar pincéis com uma cor que contraste com a cor do quadro (branco/preto); 
ii) Evitar os reflexos da luz no quadro e na superfície de trabalho; 
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iii) Evitar posicionar-se em frente da janela; 
iv) Não posicionar o aluno de frente para uma fonte de luz (natural ou artificial); 
v) Colocar o aluno no lugar na sala de aula que lhe proporcione um melhor campo 

de visão; 
vi) Alternar atividades que exigem maior esforço visual com tarefas não visuais; 
vii) Conferir ao aluno o tempo necessário para que possa realizar tarefas que 

exijam um grande esforço visual, nomeadamente a leitura; 
viii) Evitar letras cursivas, decorativas, etc., isso dificulta a identificação do texto; 
ix) Nas imagens eliminar os detalhes desnecessários; 
x) Nas apresentações em powerpoint usar cores contrastantes, preferencialmente 

cores claras (branco ou amarelo) sobre um fundo escuro (preto ou azul). 
 

São indicações que não demandam custo, mas o acesso à informação e boa 

vontade de executá-las. Algumas auxiliam, inclusive, na mobilidade e orientação desse aluno 

em sala de aula. Existem, ainda, outras orientações que podem ser identificadas ao longo do 

processo de ensino-aprendizagem que, relacionadas aos recursos de acessibilidade, podem ser 

utilizadas pelos alunos com baixa visão: i) auxílios ópticos; ii) auxílios não-ópticos e iii) 

recursos de Tecnologia Assistiva Digital da Informação e Comunicação (TADIC).   

Os auxílios ópticos são lentes ou recursos que permitem ampliar a imagem e a 

visualização de objetos, possibilitam o uso da visão residual para longe e para perto. São 

exemplos de auxílios ópticos para perto: as lupas de mão e de apoio, óculos bifocais ou 

monoculares. No caso dos telescópios, estes são usados para identificar objetos distantes. A 

indicação de alguns desses recursos é de competência de um profissional da área de saúde, no 

caso o oftalmologista (DOMINGUES, 2010). Nas figuras a seguir estão exemplos de recursos 

ópticos: 

 

Quadro 6 – Imagens de Recursos Ópticos 55 
Lupa de Mão Lupa de Apoio Telescópio 

   

Fonte: APTOMED SAÚDE INTEGRADA (S/D) 

                                                           
55 Disponível em: <http://www.aptomed.com.br/canal/Visao-subnormal---Baixa-visao/Recursos-Opticos> 
Acesso em: 25 ago. 2017. 

http://www.aptomed.com.br/canal/Visao-subnormal---Baixa-visao/Recursos-Opticos
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[Áudio-descrição: quadro composto por três imagens quadradas. Na primeira, há duas lupas pretas na parte 
superior da página de um livro, sendo que uma é segurada por uma das mãos; na segunda, uma lupa de apoio 
azul sobre uma folha com várias letras maiúsculas em tamanho crescente, que juntas criam o formato da letra vê 
e na terceira, dois telescópios azuis, um menor e mais largo em relação ao outro]. 

 São recursos bem conhecidos até mesmo por pessoas que são usuárias sazonais 

desse material. Auxiliam na ampliação de textos e imagens, no caso das lupas de mão e de 

apoio. O telescópio é próprio para visualizar pessoas, imagens e objetos à distância.  

  Existem algumas necessidades que são resolvidas através de recursos não 

ópticos. Estes se referem à modificação do ambiente, mobiliário, iluminação, recursos para 

leitura e escrita (como contrastes e ampliações) que complementam ou não os auxílios 

ópticos. Os recursos não ópticos têm o objetivo de melhorar o funcionamento visual e isso 

inclui também o uso de recursos digitais para o acesso à informação e à comunicação 

(DOMINGUES, 2010).  

São considerados auxílios não ópticos: a iluminação natural ou artificial do 

ambiente, o contraste das cores, folhas com pautas escuras e maior espaço entre elas, livros 

com texto ampliado, prancheta inclinada para leitura, canetas com ponta porosa preta ou azul, 

dentre outros. “Alguns alunos podem enxergar melhor em ambientes menos iluminados, 

como aqueles que têm sensibilidade à luz (fotofobia), e outros podem preferir ambientes mais 

claros (DOMINGUES, 2010, p.13)”.  

O contraste, que também é um auxílio não óptico, caracteriza-se pela diferença de 

luminância 56 entre superfícies próximas. São padrões de alto-contraste, por exemplo, o preto 

com o branco. A suscetibilidade aos contrastes interfere na percepção de forma, em atividades 

de reconhecimento de face, objetos, atividades de vida diária, orientação e locomoção no 

ambiente (BRUNO, 2009). 

No caso do contraste, existem vários exemplos: uso de linhas escuras e caneta 

porosa azul ou preta; uma lousa escura para fazer contraste com uma cor clara; o uso de colas 

coloridas em relevo para o aluno com baixa visão estudar mapas, imagens podendo ser feito, 

por exemplo, nas aulas de Geografia, Biologia ou qualquer outro assunto que envolva o uso 

de figuras e, nesse sentido, deve-se, sobretudo, junto com o aluno, descobrir qual é a melhor 

opção de contraste para melhorar o processo de ensino-aprendizagem.  

                                                           
56 “Fulgor ou luz que um corpo emite ou reflete.” Disponível em: < 
https://dicionariodoaurelio.com/busca.php?q=lumin%C3%A2ncia> Acesso em: 31 ago. 2017.  
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Na ampliação de material (textos, livros, apresentações em powerpoint ou algo 

que necessite de projeção em tela) e confecção de trabalhos escritos é possível o docente 

observar algumas questões importantes:  

 
i) Espaçamento entre linhas (ao menos 30% da altura da letra 

empregada para facilitar a localização do início do texto na linha); 
ii) Uso de letras minúsculas e maiúsculas ao invés de somente 

maiúscula ou minúscula; 
iii) Uso de fontes simples (fontes muito elaboradas – com muitos 

detalhes – dificultam a leitura);  
iv) Margens estreitas para maior aproveitamento da largura da folha e 

evitar papel brilhante; 
v) Na ampliação de imagens, tabelas, mapas observar a qualidade das 

cores (com o contraste) e informações, como por exemplo, a 
legenda. Utilizar também a audiodescrição;  

vi) Canetas porosas e lápis macio (3b ou 6b) são de escrita mais forte e 
aumentam o contraste; 

vii) Folhas com pauta ampliada e reforçada: facilitam a ampliação das 
letras e aumentam o contraste da linha com o papel 57.  

 

É preciso reconhecer que, além da observação do professor, é necessário o 

acompanhamento especializado para uma melhor qualidade de determinadas ampliações. 

Infelizmente ainda não há muito material produzido de forma ampliada e a forma mais usual é 

escaneamento do texto com reimpressão utilizando fontes maiores.  

No caso de necessitar enfatizar uma informação, utilizar o marcador em amarelo. 

Ele é comumente reconhecido pelos usuários de computador na barra de ferramentas com o 

nome – realce da cor do texto. Em textos impressos, esse marcador é conhecido como 

acetato. Vejam a imagem a seguir: 

 
Figura 5 – Acetato amarelo disposto sobre o texto de um livro 58 

 

 

 
Fonte: Auxílios não ópticos para baixa visão (Acessibilidade na Prática, 2015).  
 
 

                                                           
57 Itens adaptados das informações sobre recursos não ópticos para alunos com baixa visão. Disponível em: < 
http://www.acessibilidadenapratica.com.br/textos/auxilios-nao-opticos-para-baixa-visao/ > Acesso em: 08 ago. 
2017. 
 
58 Disponível em: < http://www.acessibilidadenapratica.com.br/textos/auxilios-nao-opticos-para-baixa-visao/ > 
Acesso em: 08 ago. 2017. 
 

http://www.acessibilidadenapratica.com.br/textos/auxilios-nao-opticos-para-baixa-visao/
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[Áudio-descrição: imagem retangular na horizontal. O acetato amarelo está disposto sobre um texto de um livro 
na língua inglesa com o seguinte destaque: if we agree that we learn differently and that students need 
customized pathways and paces to learn, why do schools standardize the way they teach and the way they test?]. 

 

Esse realce também é uma das indicações no que se refere ao controle da 

iluminação. Com relação à iluminação, o docente pode ajudar o aluno a se posicionar mais ou 

menos próximo à luz natural, e sendo fontes artificiais como as lâmpadas, procurar evitar 

posições que causem muito reflexos.  

No que concerne ao acesso e usos das Tecnologias Assistivas de Informação e 

Comunicação (TADIC):  
 

[...] como computadores e etc., pode ser facilitada para a pessoa com deficiência 
visual, do tipo baixa visão, com o uso das ‘opções de acessibilidade’ no próprio 
computador. Essas ações alteram funções no vídeo, no mouse e no teclado, 
melhorando o contraste, deixando mais nítido o cursor, ampliando as letras, dentre 
outras. Entretanto a leitura de um texto ampliado durante muito tempo pode causar 
desconforto visual, nessas situações o uso de softwares com síntese de voz pode 
tornar-se um diferencial para a leitura em ambiente computadorizado (GALVÃO et 
al., 2015, p. 152). 
 

Diante dessas estratégias, fica claro que avaliação oral não constitui a única ou a 

principal forma de forma de avaliar esse alunado. A produção textual também pode ser um 

importante instrumento, desde que se observem aspectos como concentração, o tempo de 

elaboração para que o mesmo possa devolver ideias na forma escrita. Como essa tarefa 

demanda desempenho visual, é necessária certa flexibilidade com relação ao tempo de 

execução (DOMINGUES, 2010).  

Não se descarta também a apresentação de trabalhos em equipe, desde que os 

recursos utilizados na apresentação estejam sincronizados com a fala do aluno. No caso da 

prova, que sejam respeitadas as orientações de trabalhos escritos descritas anteriormente (ver 

p. 97-99). Se for prova escrita, colocar “nas respostas de escolha múltipla colocar as caixas, 

onde o aluno deve assinalar a resposta, no final de cada frase” (PORTUGAL. ME.DGIDC, 

2008, p.19). 

Essas recomendações são exequíveis. Os conteúdos não são alterados e sim a 

forma de apresentá-los. Não há, nesse sentido, perdas ou frustrações e sim uma grande 

diferença ao aluno que não possui a deficiência visual – a de conhecer novas formas de 

ensinar e aprender.  
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4.2.2 Acessibilidade para a avaliação de alunos com Cegueira 

 

No intuito de compreender as necessidades de um estudante jovem ou adulto 

ingressante no Ensino Superior, é imprescindível perceber que “geralmente, a cegueira é 

associada à ideia de escuro e da mais absoluta falta de luz. Há pessoas que utilizam 

eufemismos com a intenção de evitar ou suavizar as palavras cego e cegueira (DOMINGUES, 

2010, p. 26)”. Todavia, o importante não é somente nomeá-lo, mas perceber que, nessa 

“escuridão”, existe um imaginário propenso a descobrir e aprender. É preciso desvendá-lo.  

“A pessoa com cegueira utiliza os sentidos remanescentes para o desempenho de 

atividades e pode usar percepções de vulto e de iluminação para melhorar informações na 

prática de tarefas diárias e na orientação e mobilidade (MONTILHA; ARRUDA, 2007, p. 

115)”.  

As manifestações da cegueira não são iguais. Existem a cegueira congênita e a 

adventícia, que ocorrem em diferentes momentos da vida. A primeira:  
 
[...] pode ser causada por lesões ou enfermidades que comprometem as funções do 
globo ocular. Dentre as principais causas, destacam-se a retinopatia da 
prematuridade, a catarata, o glaucoma congênito e a atrofia do nervo óptico.  

[...] 

A cegueira adventícia caracteriza-se pela perda da visão ocorrida na infância, na 
adolescência, na fase adulta ou senil. Dentre as principais causas, destacam-se as 
doenças infecciosas, as enfermidades sistêmicas e os traumas oculares 
(DOMINGUES, 2010, p. 30-31). 

 
A cegueira congênita difere da adventícia na forma de perceber e construir 

imagens e representações mentais. A construção dessa linguagem não visual é mediada 

através da interação com o mundo, dos sentidos remanescentes e da ativação de sistemas 

psíquicos que remetem à memória, imaginação, pensamento e linguagem em seu sentido mais 

amplo (verbal, tátil, olfativa, dentre outros). Esse processo colabora de forma decisiva para a 

organização da vida em todos os seus aspectos (sociais, educacionais, afetivos, dentre outros). 

Aqueles que perdem a visão na infância, adolescência ou fase adulta, estes se remetem a 

imagens já conhecidas para estabelecer relações de tamanho, forma e até cores, pois, em sua 

memória visual, existem esses registros (MASINI, 2007, 2016; REILY, 2016; VYGOTSKY, 

1997). 

Para as pessoas que nascem com a cegueira congênita manifestada nos primeiros 

momentos da vida, as imagens são construídas pelas experiências táteis e olfativas. Conhecer 
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essas questões é importante para saber quais materiais precisam ser utilizados para contemplar 

a necessidades de uma pessoa com cegueira (seja ela congênita ou adventícia).  

Mesmo que existam essas diferenças, as experiências dispostas para os dois tipos 

de cegueira, a aprendizagem fornecerá um construto de informações e práticas para a vida. 

Nesse processo, professores e alunos descobrem qual o melhor caminho para o ensino-

aprendizagem.  Transpondo para o contexto do Ensino Superior, indicam-se algumas atitudes 

para promover um espaço educativo numa perspectiva inclusiva para o aluno cego (BRUNO, 

2009; MASINI, 2007, 2016; SÁ, 2008):  

 

i) Procurar manter o mobiliário da sala disposto da mesma forma e, quando 

necessária alguma mudança, que o aluno com deficiência visual seja 

avisado; 

ii)  Organizar e confeccionar informações para enriquecer a caracterização dos 

conteúdos e das avaliações. Por exemplo, utilizando audiodescrição, 

maquetes e materiais em relevo que podem ser confeccionados de diversas 

formas. 

 

O mobiliário disposto da mesma forma auxilia na mobilidade e localização do 

estudante cego, além de evitar constrangimento como: esbarrões e o auxílio constante de um 

vidente para a locomoção. Pensando em experiências táteis, no que se refere a imagens em 

relevo, existem várias formas de construção:  
 

• Desenho em giz sobre a própria figura, tendo como base uma prancha de 
aglomerado de madeira dura na qual se tenha colado tela de náilon; isso 
resulta em traços leves que podem ser sentidos pelo cego; 

• Pintura linear com tinta ‘puff’, que, quando aquecida (com secador de 
cabelo, por exemplo), cria um volume fofo sobre o traço; 

• Bolinhas de pastilina (massinha) para fazer pontos de referência sobre a 
mesa do aluno; 

• Manipulação de formas essenciais da figura recortada em EVA (material 
emborrachado) ou em papelão; 

• Marcas com termo-pen, um instrumento aquecido que, aplicado a flexi-
paper; produz relevo; 

• Pintura com tintas texturadas em graus que vão de fino a grosso variando 
entre arenosas, as aveludadas, as craquelentas; 

• Colagem de cordonê ou barbante sobre o contorno da figura; 
• Reproduções pela técnica clássica de pontilhamento linear (REILY, 2016, 

p. 38). 
 

Dentre as técnicas apresentadas, algumas são executáveis sem muito custo. Por 

exemplo, as sinalizações da mesa construídas com massinha. São possibilidades que podem 
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auxiliar em diversos conteúdos até mesmo na construção de conceitos mais abstratos. 

Apresenta-se também o exemplo a seguir: 

 

Figura 6 – Fotossíntese com material em relevo e braille 59 
 

 

 

 

 

 
 

      Fonte: MELLO et al (2009) 
 

[Áudio-descrição: fotografia em formato retangular na horizontal. Apresenta duas imagens semelhantes: sobre 
uma folha cinza, o sol, folhas, caule, raiz e água. O sol é representado por papel em semicírculo picotado nas 
bordas; as folhas, com ÉVÊÁ; o gás carbônico, com a lixa; o gás oxigênio, com a nuvem; o caule, com papel 
ondulado, a raiz, com o barbante e a água, com as missangas. Há uma linha preta horizontal em toda a extensão 
dividindo a superfície do solo. A primeira imagem, em legendas brancas, sobre tarjetas vermelhas na parte 
superior esquerda, fotossíntese; na parte superior central, sol; na lateral esquerda da imagem, gás carbônico, que 
está próximo da lixa e com seta direcionada à folha; ao lado do tronco, planta, folha, caule e raiz; na lateral 
direita da imagem, energia, que está próximo ao algodão e com seta direcionada ao gás oxigênio; abaixo de gás 
oxigênio, glicose e abaixo das missangas, água. Na segunda, as legendas estão escritas no sistema Braille e em 
sentido horário, há outras informações: algodão, legenda em Braille, papel ondulado, contas, barbante, tinta em 
relevo, ÉVÊÁ e lixa, próximas a cada um desses elementos].  

 
O ensino de Biologia requer muitos recursos visuais. Essa é uma representação da 

fotossíntese feita por professor utilizando materiais alternativos com diferentes texturas como 

lixa, algodão, papel ondulado, E.V.A., tinta relevo e papel com impressão em braille para 

legendas. O aluno pode experienciar, através do material em relevo e do braille, as 

informações sobre o assunto estudado. Lomônaco e Nunes (2010, p.57) descrevem que: 
 
O tato possibilita o conhecimento por meio das características dos objetos: textura, 
formato, temperatura etc. Mas ele é mais útil para objetos próximos e permite menos 
informações no caso de objetos grandes e/ou distantes. Esta possibilidade de 
discriminação pelo tato e pelos outros sentidos leva a crer que o uso dos sentidos 
pelo cego não é uma mera compensação do órgão falho, mas envolve uma 
reorganização biopsicossocial, que permite o acesso e o processamento de 
informações.  

 

Nos cursos pesquisados, muitas dessas técnicas que utilizam a função táctil 

poderiam ser utilizadas em aulas práticas de Biologia e Geografia. No entanto, alguns 

                                                           
59 Disponível em: < http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=9524> Acesso em: 20 
ago.2017. 
 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=9524
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cuidados são necessários, por exemplo, um aluno com cegueira congênita pode não 

compreender o conceito de profundidade. Uma alternativa seria a construção de uma maquete 

para que, de forma gradativa, o aluno tivesse acesso a vários planos, como se fosse um 

cenário de teatro. Os planos poderiam ser construídos inclusive com papelão (REILY, 2016).  

Aprender nesse sentido ganha um significado e, sendo junto aos colegas de sala, 

não perde o caráter inclusivo quando individualiza aspectos do ensino. Beyer (2005), 

inspirado pelo respeito à diferença, explica que é nessa individualização que se constroem 

alvos, didática e avaliação, reconhecendo que é errado exigir de diferentes pessoas o mesmo 

desempenho e necessidades pedagógicas. Portanto, na relação professor-aluno, a 

aprendizagem ganha significados.  

Para o aluno com cegueira, conhecer e aprender através de recursos 

tridimensionais também é enriquecedor, portanto, a maquete é um dos recursos privilegiados. 

Para docentes e discentes, quando pensarem em dar aulas ou fazer trabalhos em grupo na 

produção de maquetes, devem considerar algumas questões importantes: i) peças de pequena 

dimensão e delicadas não são de fácil identificação para pessoas com cegueira; ii) é preciso 

variar as texturas para que o aluno com deficiência visual possa ler o vários planos; iii) torna-

se importante pesquisar materiais que sejam resistentes ao toque exploratório, pois o tato é o 

recurso utilizado para explorar o material; e iv) para identificar informações na maquete, 

utiliza-se etiqueta em braille. Acrescenta-se que, no caso do aluno com baixa visão, os 

contrastes de cores são imprescindíveis (REILY, 2016).  

As maquetes, além de ilustrar e ser veículo para o aluno com deficiência visual, 

possibilita ao vidente conhecer diversas formas de trabalhar o conteúdo, sobretudo em um 

curso de licenciatura que incidirá na sua futura prática docente. Na Geografia é muito bem 

utilizada nas aulas de cartografia. Existe um ramo específico que se dedica as pessoas com 

deficiência visual:  
 
A Cartografia Tátil [...] se ocupa da confecção de mapas e outros produtos 
cartográficos que possam ser lidos por pessoas cegas e com baixa visão. Os mapas e 
gráficos táteis tanto podem funcionar como recursos educativos, como facilitadores 
de mobilidade em edifícios públicos de grande circulação como nos terminais 
rodoviários, metroviários, aeroviários, nos shopping centers, nos campi 
universitários, e também em centros urbanos 60 (grifos nossos). 

  

Além desses instrumentos, indicados para o fazer pedagógico em sala de aula, não 

se pode esquecer que a história da escolarização do aluno cego tem uma estreita ligação com 

                                                           
60 Disponível em: <http://www.labtate.ufsc.br/cartografia_tatil.html> Acesso em: 31 ago. 2017. 
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o desenvolvimento do Sistema Braille. Este “[...] permite que possam ser escritos letras, 

números, sinais de pontuação e outros símbolos da língua escrita, todos transformados em 

sinais tácteis” (GALVÃO et al., 2015, p. 151).  

O braille possui uma lógica inteligente em que utiliza 63 possibilidades de 

combinações de pontos (além da célula vazia que corresponde ao espaço). Em resumo, os 

pontos na célula são organizados e representam: o alfabeto, os acentos, a pontuação, sinais 

especiais de composição e códigos (matemáticos, para a química, informática e para a 

música).  A escrita braille pode ser produzida pelos seguintes instrumentos: a reglete com a 

punção, a máquina Perkins e a impressora braille (REILY, 2016). O documento “Atendimento 

Educacional Especializado – Deficiência Visual” os descreve da seguinte forma:  
 
A reglete é uma régua de madeira, metal ou plástico com um conjunto de celas 
braille dispostas em linhas horizontais sobre uma base plana. O punção é um 
instrumento em madeira ou plástico no formato de pêra ou anatômico, com ponta 
metálica, utilizado para a perfuração dos pontos na cela braille 61. O movimento de 
perfuração deve ser realizado da direita para a esquerda para produzir a escrita em 
relevo de forma não espelhada. Já a leitura é realizada da esquerda para a direita. 
Esse processo de escrita tem a desvantagem de ser lento devido à perfuração de cada 
ponto, exige boa coordenação motora e dificulta a correção de erros. 
A máquina de escrever tem seis teclas básicas correspondentes aos pontos da cela 
braille. O toque simultâneo de uma combinação de teclas produz os pontos que 
correspondem aos sinais e símbolo desejados. É um mecanismo de escrita mais 
rápido, prático e eficiente. 
[...] 
Existem diferentes tipos de impressoras com capacidade de produção de pequeno, 
médio e grande portes que representam um ganho qualitativo e quantitativo no que 
se refere à produção braille em termos de velocidade, eficiência, desempenho e 
sofisticação (BRASIL.MEC.SEESP, 2007,  p. 24 -25). 

 

 Para a pessoa com cegueira, são importantes ferramentas, mas não as únicas 

opções. Existem outros instrumentos, as Tecnologias Assistivas Digitais de Informação e 

Comunicação (TADIC), que se constituem como grandes aliadas. As tecnologias utilizadas 

por estudantes com baixa-visão e cegos, são: Sistema Dosvox, Software educativos, teclado 

virtual, leitores de tela, dentre outros 62.  

Os leitores de tela, por exemplo, são usados por estudantes com baixa visão e com 

cegueira. Domingues (2010, p. 23) assegura que essas ferramentas de acessibilidade: 
 
Propiciam, deste modo, com o uso de comandos e navegação via teclado, a leitura 
de menus, telas e textos. São exemplos de leitores de tela: Virtual Vision 
(www.micropower.com.br), Jaws (www.freedomscientific.com), NVDA - Non 

                                                           
61 A combinação dos pontos é obtida pela disposição de seis pontos básicos, organizados espacialmente em duas 
colunas verticais com três pontos à direita e três à esquerda de uma cela básica denominada cela braille 
(MEC/SEESP, 2008,  p. 22). 
 
62 Disponível em: <http://www.acessibilidade.ufc.br/cursos-de/> Acesso em: 09 ago. 2017. 
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Visual Desktop Acess (www.nvda-project.org), para o ambiente Windows, e o 
ORCA (http://live.gnome.org/Orca) para acesso ao ambiente Linux. 
 

No campo da avaliação da aprendizagem, o estudante cego não deve reduzir suas 

possibilidades pela ausência da visão. É imprescindível que o professor: 
 

Possibilite diferentes instrumentos de avaliação, tais como: prova em Braille, prova 
oral, apresentação de seminários e portfólios adaptados para o aluno cego; permita, 
durante as aulas, o uso de gravador, da máquina de escrever Braille, de computador 
com programas sintetizadores de voz e ledores de texto; promova atividades 
colaborativas entre os alunos, tais como as que podem ser desenvolvidas em dupla, 
possibilitando ao aluno cego ter, em seu colega, um escriba e ledor (SILVA, 2014, 
p. 59). 

 

Tanto as avaliações para desenvolver a capacidade oral quanto o potencial de 

escrita são necessários para qualquer formação. Nesse sentido, as tecnologias assistivas são 

grandes aliadas e podem auxiliar para uma aprendizagem significativa. Os materiais precisam 

ser adaptados para o aluno cego, principalmente através de digitalizações, materiais em áudio, 

imagens com descrição, dentre outros. Todos podem produzir tecnologia assistivas quando há 

um envolvimento e o interesse em ajudar. A avaliação não é o único problema que se 

apresenta. Uma nova prática avaliativa suscita, necessariamente, inovações metodológicas. 

Isso denota que não basta mudar a forma de avaliar se não for alterado o planejamento das 

aulas (MENDES, 2004). 

Portanto, a educação inclusiva não nega que há procedimentos específicos para os 

cegos e alunos com baixa visão. No entanto, esses procedimentos e sua preparação devem 

submetê-los à educação geral e à formação geral (VYGOTSKY, 1997). A universidade 

precisa lutar por uma nova forma de avaliar, a partir de uma ação democrática que respeite as 

individualidades e uma participação ativa da comunidade acadêmica. Aplicar múltiplas 

formas de ensinar e avaliar favorece a aprendizagem de alunos, professores e da comunidade 

acadêmica. Assim, as instituições estarão aptas a estimular as possibilidades de aprendizagem 

do aluno no processo de construção dos conhecimentos. Por conseguinte, a avaliação tornar-

se-á inclusiva (AMIRALIAN, 2004; BRUNO, 2009; HOFFMANN, 2008; FERNANDES; 

VIANA, 2009; LUCKESI, 2005; MASINI, 2016; SÁ, 2008; VYGOTSKY, 1997).  

Pensando nessa relação democrática de ensino e aprendizagem, a pesquisa de 

campo, com a colaboração dos sujeitos envolvidos, garimpou e consolidou elementos que 

ajudam a compreender qual a melhor estratégia pedagógica para avaliar as diferentes 

características das pessoas com deficiência visual. 
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5. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 
“O estudo foi-se clareando, nossa vista foi se 
acomodando, o espaço foi se “iluminando”, o que nos 
permitiu a ação, com ciência do que estávamos 
fazendo”. 

(LUCKESI, 2011, p. 153) 

 

Os estudos são realizados a partir de dois momentos: o primeiro por meio de uma 

revisão teórica e o segundo através de coleta de dados. O objetivo é confrontar os dados 

com os conceitos construídos na etapa de leitura. Mesmo dividindo didaticamente esses 

momentos, é necessário compreender que não há um limite visível entre os mesmos, e que, 

por vezes, eles podem se entrelaçar para construir novos conceitos e repensar outros. Na 

construção desses dois momentos, também é preciso definir abordagem metodológica, 

instrumentos, formas de análise para que seus achados possam realmente contribuir com as 

necessidades dos envolvidos e abrir espaços para reflexão dentro da sociedade.   

Analisar os documentos oficiais (legislação, documentos da universidade, dentre 

outros) e fazer a escuta dos envolvidos nesse processo é fundamental para a busca de 

conhecimentos acerca das condições de acesso e permanência da pessoa com deficiência no 

Ensino Superior (avaliação da aprendizagem no processo inclusivo). Esse processo faz parte 

do caminho metodológico que se inicia na investigação do Estado da Arte. No mapeamento 

realizado no site da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), 

na Sessão Portal Periódicos, inserindo as palavras-chave Deficiência Visual e Ensino 

Superior, encontraram 26 registros, todavia tratavam da análise do processo de inclusão no 

Ensino Superior. Já para os vocábulos Vestibular e Deficiência Visual, encontrou-se 8 

registros; contudo, a maior frequência foi do termo deficiência visual. O levantamento não 

identificou pesquisas em âmbito nacional que envolvessem os temas Ensino Superior, 

Avaliação e Deficiência Visual, foco desse estudo.  

Tal fato justifica a relevância da pesquisa, e vai ao encontro dos sujeitos 

envolvidos na pesquisa de campo para compor os elementos empíricos a fim de estabelecer 

relações com a revisão teórica.  

Essa pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa. O estudo de cunho 

qualitativo reaviva um campo transdisciplinar que envolve as Ciências Humanas e Sociais. 

Admite multiparadigmas de análise, derivados do Positivismo, da Fenomenologia, da 

Hermenêutica, do Marxismo, da Teoria Crítica e do Construtivismo. Reforça multimétodos de 
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investigação para estudar um fenômeno que se situa no local em que ocorre e procura tanto 

encontrar o sentido desse fenômeno quanto interpretar os significados que as pessoas 

produzem através deles (CHIZZOTTI, 2006).  

Conforme essa análise, Beyer (2010) apresenta cinco paradigmas na Educação 

Especial que influenciam, diretamente, no modelo de avaliação adotado. Cabe ressaltar que 

esses paradigmas não se perderam com o tempo, pois mesmo o que tinha por base a visão 

clínico-médica da deficiência ainda permanece na sociedade. Na ponderação do autor, os 

paradigmas identificados são: i) clínico-médico (que apresenta um aspecto terapêutico); ii) 

sistêmico (onde a escola regular se desobriga do atendimento aos alunos com deficiência); iii) 

sociológico (que elabora reflexões sobre o estigma social); iv) crítico-materialista (que 

enxerga a deficiência como um produto do capitalismo) e v) inclusivo (que reconhece as 

diferenças entre os indivíduos, bem como suas distintas possibilidades de apreender).  

A ênfase desse estudo incide no paradigma inclusivo, buscando compreender 

elementos que possam nos auxiliar na construção do mesmo. O exercício é avançar numa 

prática pedagógica e social que possa ir além da segregação para promover a superação dos 

limites da deficiência. Diante da necessidade de um contexto mais inclusivo, compreende-se 

que: 
 
O termo qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, fatos e locais que 
constituem objetos de pesquisa, para extrair desse convívio os significados visíveis e 
latentes que somente são perceptíveis a uma atenção sensível. Após este tirocínio, o 
autor interpreta e traduz em um texto, zelosamente escrito, com perspicácia e 
competência científicas, os significados patentes ou ocultos do seu objeto de 
pesquisa (CHIZZOTTI, 2006, p. 28-29). 

 

No intuito de cumprir essa tarefa, é necessário observar que a pesquisa qualitativa 

possui cinco características: i) a fonte direta de dados é o ambiente natural e o investigador é o 

principal instrumento; ii) é descritiva; iii) apresenta interesse maior pelo processo do que por 

resultados ou produtos; iv) os investigadores tendem a analisar os seus dados de forma 

indutiva; v) o significado e as perspectivas dos participantes são de importância vital, pois 

permitem compreender a dinâmica interna da situação (BOGDAN; BIKLEN, 1994).  

Na pesquisa qualitativa, a preocupação dos pesquisadores é com o processo e não 

simplesmente com os resultados ou o produto. O interesse dos investigadores reside na 

verificação de como determinado fenômeno se manifesta nas atividades, procedimentos e 

interações diárias. Não é possível compreender o comportamento humano sem a apreensão de 

um quadro referencial (estrutura) dentro do qual os indivíduos interpretam seus pensamentos, 
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sentimentos e ações. Os pesquisadores qualitativos tentam compreender os fenômenos, a 

partir da óptica dos envolvidos (GODOY, 1995). 

Portanto, a pesquisa qualitativa abriga diversos instrumentos e formas de 

investigação: história de vida, estudo de caso, etnografia, dentre outros. Demo (2013, p. 118), 

afirma que essa abordagem faz “[...] jus à complexidade da realidade [...]”. Ademais, ela 

explicita questões e tendências nos diversos campos das Ciências Humanas e Sociais que 

abrem um universo de possibilidades, reflexões, por conseguinte, de transformações 

(CHIZZOTTI, 2006; BOGDAN; BIKLEN, 1994).  

 

5.1 Estudo de Caso 

 

A pesquisa qualitativa pode se apresentar de várias formas, uma delas é o estudo 

de caso. Trata-se de “[...] uma estratégia de pesquisa bastante comum [...] na atividade 

educacional [...]”. Tem por objetivo “reunir os dados relevantes sobre o objeto de estudo, e 

desse modo alcançar um conhecimento mais amplo sobre esse objeto [...] (CHIZZOTTI, 

2006, p. 136)”.  

Yin (2005) o conceitua como único e múltiplo por abordar questões de forma 

mais focalizada sem perder a complexidade. Nessa perspectiva: 
 
Os estudos de caso visam explorar, deste modo, um caso singular, situado na vida 
real contemporânea, bem delimitado e contextuado em tempo e lugar para realizar 
uma busca circunstanciada de informações sobre um caso específico. O caso pode 
ser único e singular ou abranger uma coleção de casos, especificados por um aspecto 
ocorrente nos diversos casos individuais como, por exemplo, o estudo de 
particularidades ocorrentes em diversos casos individualizados (CHIZZOTTI, 2006, 
p. 136). 

 

André (2008) identifica, através de suas pesquisas, quatro grupos de estudo de 

caso: i) etnográfico (um caso é estudado em profundidade apoiando-se na antropologia 

cultural e social); ii) avaliativo (um caso ou um conjunto de casos é estudado de forma densa, 

com o objetivo de prover aos atores educacionais informações que os ajudem no julgamento 

de méritos e valores de políticas, programas ou instituições); iii) educacional (quando o 

pesquisador tem como foco a compreensão da ação educativa, buscando uma teoria 

educacional); e iv) ação (busca contribuir para o desenvolvimento do caso por meio de uma 

ação de revisão ou aperfeiçoamento. 
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No estudo em questão, como se trata de um contexto regional sobre a avaliação 

educacional para pessoas com deficiência visual na URCA, compreende-se a pesquisa na 

forma de estudo de caso educacional.  

Diante das especificidades e particularidades do fenômeno a ser investigado, o 

estudo de caso torna-se o caminho mais adequado para a execução dessa pesquisa. Isto 

porque, de acordo com Stake (1995, p.11), “el estudio de casos es el estudio de la 

particularidade e da complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad 

em circunstancias importantes”. Portanto, possibilita o acesso às informações para a 

compreensão do fenômeno que se encontra bem delimitado em um contexto atual e numa 

realidade regional significativa. 

Para consolidar essa escolha, André e Lüdke (1986) descrevem como 

características fundamentais do estudo de caso: i) visam à descoberta; ii) enfatizam a 

interpretação em contexto; iii) buscam retratar a realidade de forma completa e profunda; iv) 

utilizam uma variedade de fontes de informações e v) representam os diferentes e às vezes 

conflitantes pontos de vista presentes numa situação social. 

 Essas características são contempladas quando se propõe: i) uma identidade da 

pessoa com deficiência visual no processo de Avaliação Educacional (a descoberta 

interpretada a partir de um contexto); ii) através das falas de múltiplos sujeitos (professores, 

alunos, coordenadores e gestores); e, utilizando variados instrumentos e fontes (entrevistas, 

questionários e documentos). O intuito é retratar a realidade avaliativa através da 

interpretação do ambiente universitário. 

O estudo de caso é executado, segundo Chizzotti (2006), em quatro fases 

distintas: i) seleção do caso e negociação para o acesso; ii) a pesquisa de campo; iii) a 

organização dos dados coletados e iv) a redação do relatório de pesquisa. Essas fases serão 

descritas no escopo desta pesquisa, buscando, através de uma ação educativa, enriquecer o 

pensamento, o fazer pedagógico para que o resultado promova uma ampla troca de 

experiências, bem como a busca por caminhos para mudanças efetivas e duradouras.  

(ANDRÉ, 2008; ANDRÉ; LÜDKE, 1986; CHIZZOTTI, 2006).  

 

5.2 Coleta de dados – Instrumentos 

 

Os dados foram coletados no período de abril a junho de 2017. A pesquisadora fez 

um contato com a gestão da URCA, em fevereiro de 2017, e, após identificar-se através de 

uma carta de apresentação e exposição dos objetivos da pesquisa, recebeu autorização verbal 
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do Pró-Reitor de Graduação para realização do estudo no local. Em junho de 2017, foi 

dirigida uma carta de solicitação (APÊNDICE A) para que o nome da instituição e os dados 

colhidos durante a pesquisa fossem divulgados. Os sujeitos pesquisados foram alunos com 

deficiência visual, professores, coordenadores, membro do Nuarc, o Pró-Reitor de Graduação, 

a Vice-presidente da Comissão Executiva de Vestibular (CEV) e um aluno aprovado no 

Mestrado Profissional em Educação (MPEDU) que possui deficiência visual. O contato com 

os sujeitos foi feito pela pesquisadora, esclarecendo os objetivos do estudo e as contribuições 

desse percurso de pesquisa.  

A URCA foi a instituição selecionada, por ser pública, mais antiga (30 anos) e 

representativa na região do Cariri. Ademais, é o lugar que hoje abriga o Núcleo de 

Acessibilidade. Esse núcleo vem observando o exemplo das universidades federais, no Ceará, 

especificamente, a UFC que já conta com uma caminhada através da Secretaria de 

Acessibilidade UFC Inclui. O Nuarc vem procurando desenvolver um trabalho para construir 

uma educação mais inclusiva no espaço universitário. 

A coleta de dados só foi efetuada após a apresentação, leitura e assinatura, em 

duas vias, do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), tanto pela pesquisadora 

quanto pelo sujeito pesquisado, ficando uma via com cada um (APÊNDICES B e C). Os 

professores e coordenadores responderam a um questionário (APÊNDICES E e H, 

respectivamente). Os alunos com deficiência visual concederam uma entrevista 

semiestruturada (APÊNDICE D). O membro do Nuarc (APÊNDICE F), a Vice-presidente da 

Comissão Executiva de Vestibular (CEV) (APÊNDICE G), o aluno aprovado no MPEDU que 

possui deficiência visual (APÊNDICE J) e o Pró-Reitor de Graduação (APÊNDICE I) 

também concederam uma entrevista semiestruturada.  

Para a coleta das informações, utilizaram-se como recursos: o questionário 

aberto, a entrevista semiestruturada e a análise de documentos. É importante ratificar que a 

variedade de instrumentos fornece elementos complementares dentro de um estudo de caso 

qualitativo. O questionário com questões abertas favoreceu os respondentes (professores e 

coordenadores) a apresentarem suas ideias com a tranquilidade e tempo necessários para 

retornar o instrumental à pesquisadora. A entrevista, principal técnica em estudos de caso, 

evidenciou as necessidades dos alunos, inclusive do candidato ao mestrado, além de elucidar 

questões próprias do fazer institucional.  As entrevistas foram realizadas com o membro do 

Nuarc e o Presidente da CEV. Os documentos analisados foram os editais de vestibular 

2016.2 e 2017.1 e o edital de seleção do MPEDU (2017), documentos oficiais (legislação), 

dentre outros relacionados ao vestibular, ENEM e a URCA. 
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5.2.1 O questionário 

 

O questionário é uma técnica para a coleta de informações através de perguntas 

escritas e se apresenta como uma das mais importantes para a obtenção de dados nas 

pesquisas sociais (GIL, 2008). Segundo Rodrigues (2007), os tipos de questionário podem 

ser: i) abertos ou dissertativos, cujas respostas são elaboradas pelos próprios respondentes; ii) 

fechados, cujas respostas se encontram em opções já oferecidas pelo pesquisador; iii) mistos, 

por conterem questões abertas e fechadas.  

De acordo com Gil (2008), o questionário apresenta muitas vantagens, dentre elas: 

i) possibilita o acesso a grande número de pessoas, mesmo que estejam em locais diferentes; 

ii) em pesquisa de grande escala, não solicitam grandes gastos com pessoal; iii) garante o 

anonimato dos respondentes; iv) permite que os sujeitos do estudo respondam o instrumento 

em local e horário mais conveniente para o mesmo; v) não expõe os pesquisados à influência 

de outras opiniões.  

Para alcançar seus objetivos, o questionário deve: i) conter um número razoável 

de perguntas e que as mesmas sejam sucintas para evitar a recusa por parte do respondente; ii) 

as questões não devem impelir as respostas; iii) as indagações devem ser elaboradas de forma 

clara e inteligível; iv) precisa ser formulado para evitar confusão e ambiguidades ao 

respondente (RODRIGUES, 2007). 

Este instrumento foi utilizado para a coleta de dados junto aos professores e 

coordenadores, apresentando questões abertas. Também ofereceu algumas questões 

interdependentes: dependendo da resposta dada a uma determinada questão, o investigado 

passou a responder uma ou outra pergunta, havendo perguntas que só foram respondidas se a 

anterior tiver tido resposta. Entregaram-se os questionários para um público de educadores 

que estavam no fervor das atividades do semestre. Os respondentes participaram de forma 

espontânea e com pronta entrega dos questionários, salvo alguns que necessitaram de mais 

tempo para entregar devido a compromissos pessoais. 

No desenvolvimento de uma pesquisa, construir e aplicar um questionário 

materializa os objetivos do estudo. As respostas são a matéria-prima para compreender o 

fenômeno estudado através de seus sujeitos (GIL, 2008; RODRIGUES, 2007). As respostas 

dos questionários formam conjunto com as entrevista semiestruturadas para compor as 

analises apresentadas no estudo.  
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5.2.2 A entrevista semiestruturada 

 

Para os demais - alunos, membro do Nuarc, Presidente da CEV e Pró-Reitor de 

Ensino de Graduação - o instrumento foi a entrevista, por ser a técnica utilizada por 

excelência em estudos de caso e pela necessidade de detalhamento de informações. Para 

compor esse processo de investigação, acrescenta-se a entrevista com aluno com deficiência 

visual aprovado no MPEDU da URCA. O processo seletivo ocorre no transcorrer da pesquisa 

e sua experiência pode contribuir para qualificar um atendimento mais acessível a esse 

público.  

Existem várias tipos de entrevistas, que são definidas por diferentes 

nomenclaturas. Segundo May (2004), denominam-se como estruturadas, semiestruturadas, 

não estruturadas e em grupos. De acordo com Richardson (1999), classificam-se como 

dirigida, guiada e não-diretiva. Todavia, independente da nomenclatura, o que se considera é 

o “[...] seu grau de estruturação” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 135). 

No caso dos respondentes desse estudo, a opção foi pela entrevista 

semiestruturada, por se tratar de um instrumento de diálogo com os sujeitos da pesquisa “[...] 

sobre tópicos relacionados a um tema específico, definidos previamente pelo pesquisador” 

(MATOS; VIEIRA, 2002, p. 63). De acordo com Bogdan e Biklen (1994, p. 135), “é numa 

entrevista onde se pode ter a certeza da obtenção de dados comparáveis entre os vários 

sujeitos”. Ademais: 
 
As boas entrevistas caracterizam-se pelo facto de os sujeitos estarem à vontade e 
falarem livremente sobre os seus pontos de vista (para uma discussão compreensiva, 
ver Biggs, 1986). As boas entrevistas produzem uma riqueza de dados, recheados de 
palavras que revelam as perspectivas dos respondentes (BOGDAN; BIKLEN, 1994, 
p. 136). 
 

Mesmo que os respondentes possam “[...] estar à vontade sobre seu ponto de 

vista”, esse instrumento exige atenção do entrevistador, não apenas ao roteiro pré-estabelecido 

e às respostas verbais, mas, sobretudo a “[...] uma gama de gestos, expressões, entonações, 

sinais não-verbais, hesitações, alterações de ritmo, enfim, toda uma comunicação não verbal, 

cuja captação é muito importante para a compreensão e a validação do que foi efetivamente 

dito” (ANDRÉ; LÜDKE, 1986, p. 36). “A entrevista é, portanto, uma forma de interação 

social. Mais especificamente, é uma forma de diálogo assimétrico, em que uma das partes 

busca coletar dados e a outra se apresenta como fonte de informação (GIL, 2008, p. 109)”. 

   As entrevistas, neste estudo, não são apenas para coletar dados, qualificá-los ou 

consolidar aspectos quantitativos. As respostas vislumbram também objetivos voltados para o 
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diagnóstico e orientação pedagógica. Nas entrevistas são reveladas, sobretudo, questões 

humanas que anseiam por respostas e também apontam novos caminhos (ANDRÉ; LÜDKE, 

1986; BOGDAN; BIKLEN, 1994; GIL, 2008).  

 

5.3. A análise de documentos 

 

A análise documental tem como objeto de investigação os documentos. Estes são 

instrumentos de pesquisa utilizados como fonte de informações, esclarecimentos e indicações 

que permitem explicitar algumas questões, indagar ou comprovar outras. A análise de 

documentos, para Lüdke e André (1986, p. 38), “[...] pode se constituir numa técnica valiosa 

de abordagem de dados qualitativos seja complementando as informações obtidas por outras 

técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema”. 

De acordo com Gil, (2008, p. 51): 
 
A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A única 
diferença entre ambas está na natureza das fontes. Enquanto a pesquisa bibliográfica 
se utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos autores sobre 
determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais que não receberam 
ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com 
os objetivos da pesquisa.  

 

É necessário ressaltar que o conceito de documento não se restringe apenas a 

textos escritos e pode incluir outras formas de registro para utilizar como fontes de 

informação, tais como: filmes, vídeos, slides, fotografias, pôsteres, dentre outras 

(APPOLINÁRIO, 2009; FIGUEIREDO, 2007; LOUREIRO, 2015). Dentre essas opções de 

fontes, catalogaram-se os seguintes documentos para análise: 

i) Estatuto da URCA;  

ii) Regimento Geral da URCA;  

iii) O atendimento diferenciado no ENEM – 2012 (INEP/MEC); 

iv) Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2012-2016 (URCA); 

v) Os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) vigentes 63 – Biologia 

(Bacharelado), Ciências Sociais (Bacharelado), Direito (Bacharelado), 

Geografia (Licenciatura) e Letras (Licenciatura); 

vi) Relatório de Gestão da URCA – Anos 2015 - 2016; 

                                                           
63 A Universidade, nesse momento, está passando por uma reformulação geral dos Projetos Pedagógicos dos 
Cursos. 
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vii) Plano de Trabalho do Núcleo de Acessibilidade da URCA (Nuarc) – 2016 – 

2017; 

viii) Proposta de Políticas Afirmativas da URCA – 2017; 

ix) Relatório Anual do Núcleo de Acessibilidade da URCA – 2016. 

 

Estes documentos são chamados por Gil (2008) de registros institucionais 

escritos. Estes consistem em documentos, tais como: relatórios, planos, estatutos, atas, dentre 

outros, que descrevem acontecimentos do passado e registram mudanças importantes na 

universidade.  

A análise documental tem uma série de vantagens, incluindo a verificação a 

posteriori. Diferente de outras técnicas, sua utilização depende apenas de dois atributos do 

pesquisador: tempo e disposição. Outra grande vantagem é que os documentos “[...] são uma 

fonte não reativa” (LÜDKE; ANDRÉ, 2007, p. 39), sendo possível consultá-los na medida em 

que for necessário. Trata-se também de instrumento que complementa outros utilizados na 

pesquisa, como as entrevistas e questionários, por exemplo.  

Definidos os instrumentos, a outra parte nesse percurso metodológico é 

caracterizar a amostra a partir de seus sujeitos. Essa coleta ocorreu na aplicação dos 

questionários, entrevistas e na análise documental. 

 

5.4 Amostra 

 

As amostras que compõem essa investigação são intencionais, em consonância 

com os objetivos do estudo e os cursos indicados na pesquisa derivam dos alunos 

matriculados com deficiência visual e atendidos pelo Nuarc. Caracterizam-se as amostras 

pelos seguintes públicos: i) 20 professores dos cursos de Biologia, Ciências Sociais, Direito, 

Geografia e Letras 64; ii) 4 coordenadores de curso, exceto a licenciatura em Geografia, que 

está sem coordenação; iii) 5 alunos com deficiência visual matriculados nos cursos de 

Biologia, Ciências Sociais, Direito, Geografia e Letras, ressaltando que são 4 com baixa visão 

e 1 com cegueira; iv) 1 membro do Nuarc; v) a Vice-presidente da CEV; vi) 1 aluno aprovado 

no MPEDU, que possui deficiência visual, e; vii) o atual Pró-Reitor de Graduação. O total de 

sujeitos pesquisados foi de 33 pessoas.  

 

                                                           
64 Dentre os cursos pesquisados, de acordo com os alunos entrevistados, têm-se duas licenciaturas (Geografia e 
Letras) e três Bacharelados (Biologia, Ciências Sociais e Direito). 
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5.4.1 Cenário de Pesquisa 

 

A URCA, com sede na cidade do Crato, foi criada pela Lei nº 11.191, de 09 de 

junho de 1986 e autorizada pelo Decreto Presidencial Nº. 94.016 de 11 de fevereiro de 1987. 

É uma instituição estadual de Ensino Superior constituída como Fundação Pública, autarquia 

educacional de regime especial que inicialmente foi vinculada à Secretaria de Educação do 

Estado do Ceará (Seduc-CE). Atualmente, a URCA é vinculada à Secretaria das Ciências, 

Tecnologia e Educação Superior do Ceará (SECITECE - CE) (URCA, 2016a). 

Situada na Chapada do Araripe, a URCA localiza-se em uma região que abrange a 

demanda de alunos dos seguintes estados: Paraíba, Pernambuco, Piauí, dentre outros. 

Visualize no mapa a seguir: 

 

Figura 7 – Raio de Atuação da URCA 

 
Fonte: URCA. LABGEO (2009) 

 
[Áudio-descrição: sobre um retângulo branco na vertical, na cor laranja e contorno preto, o mapa político da 
região nordeste. No extremo sul do Ceará, a legenda URCA com um ponto e cinco círculos vermelhos 
sobrepostos em ordem crescente, que atingem os Estados circunvizinhos: Rio Grande do Norte, Paraíba, 
Pernambuco, Bahia e Piauí]. 

 

São 30 (trinta) anos de existência e uma representação importante na região. 

Segundo relatório de gestão da URCA, em 2015, contabilizavam-se 9648 alunos matriculados 

em todos os campi. Nos Cursos pesquisados pertencentes ao município do Crato, tem-se: i) 

Direito – 807 alunos; ii) Geografia – 569; iii) Ciências Sociais – 158; iv) Biologia – 666 e 

Letras com um total de 665 estudantes (URCA, 2016). 
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Em julho de 2017, a IES contabilizou, sem contar com os candidatos aprovados 

em 2017.2 65, 9.065 alunos 66 matriculados em seus cursos de graduação e 590 professores67 

ativos em seu quadro funcional.  

A URCA conta com 29 cursos em vários campi, distribuídos em 6 Municípios. 

Veja a tabela a seguir:  

 

Tabela 6 – Campi da Universidade Regional do Cariri (URCA) 

Nome Localização 

Campus Pimenta I 
Campus Pimenta II  
Campus São Miguel  
Campus São Francisco (Escritório de prática 
jurídica) 

Crato 

Campus Crajubar  
Campus Pirajá  
Centro Multifuncional (IPESC, Lira Nordestina) 

Juazeiro do Norte 

Campus Cariri Missão Velha 
Campus Barbara de Alencar  
Campus Guerreira do Cariri 

Campos Sales 

Campus Universitário Multi-institucional 
Humberto Teixeira 

Iguatu 

Museu de Paleontologia Santana do Cariri 
 Parque dos Pterossauros 

Santana do Cariri 

Fonte: Dados obtidos no Relatório de Gestão 2015-2016. 
 

[Áudio-descrição: Tabela composta por duas colunas e sete linhas. Na primeira linha há os cabeçalhos de cada 
coluna: nome e localização. Na segunda linha, há os dados: campus Pimenta um, Pimenta dois, São Miguel e 
São Francisco (Escritório de prática jurídica), estão localizados no município de Crato; na terceira: campus 
Crajubar, Pirajá e Centro Multifuncional (Instituto José Marrocos de Pesquisa e Estudos Socioculturais - IPESC, 
Lira Nordestina), em Juazeiro do Norte; na quarta: campus Cariri, em Missão Velha; na quinta: campus Bárbara 
de Alencar e Guerreira do Cariri, em Campos Sales; na sexta: campus Universitário Multi-institucional 
Humberto Teixeira, em Iguatu e na sétima: Museu de Paleontologia Santana do Cariri e Parque dos Pterossauros, 
localizados em Santana do Cariri]. 

 

No caso do estudo realizado nessa pesquisa, os campi que abrigam os cursos de 

Biologia, Ciências Sociais, Direito, Geografia e Letras, envolvidos na investigação, são 

Campus Pimenta I e São Miguel, localizados na Cidade do Crato – CE. Segundo o PDI (2012-

2016), a estrutura física se compõe da seguinte forma: 
 

                                                           
65 Devido à greve, o calendário acadêmico ainda se encontra em adequação e, portanto, em julho, foi iniciado o 
semestre 2017.1.  
 
66 Desses, 6.556 estão matriculados nos campi das cidades de Crato e Juazeiro do Norte e 2.509 nos demais 
campi. 
 
67 Sendo 339 efetivos e 251 substitutos ou temporários. 
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O Campus Pimenta I está localizado na Rua Cel. Antônio Luiz, no bairro Pimenta, 
com uma área total de 16.267,00 metros quadrados, com uma área construída de 
11.141,75 metros quadrados e com uma área de laboratórios de 445,00 metros 
quadrados. 
Estão localizados neste Campus a Reitoria, Chefia de Gabinete, Pró-Reitorias, 
Divisão de Pessoal, Departamento Financeiro, Prefeitura da URCA, Assessoria 
Jurídica, a Secretaria dos Conselhos, Assessoria de Comunicação, o Centro de 
Processamento de Dados – (CPD), o Setor de Protocolo, Setor de Compras, Setor de 
Patrimônio, Almoxarifado, Cerimonial, o Centro Universitário de Práticas de Saúde, 
o Centro de Educação, o Departamento de Educação, as Coordenações dos Cursos 
de Pedagogia, Geografia, Enfermagem, Biologia, Letras, História, Ciências 
Sociais, Educação Física, a Biblioteca Central, o Departamento de Ensino e 
Graduação e o laboratório de informática. 
Este Campus possui também uma estrutura física com salas de aulas, salas de 
reuniões, auditórios, salão de atos e laboratórios. 
[...] 
No Campus do São Miguel encontra-se instalado o Curso de Direito que conta com 
uma área total de 7.469,00 metros quadrados, área construída de 1.872,84 metros 
quadrados e uma área de laboratórios de 103,00 metros quadrados. A infra-estrutura 
conta com biblioteca, laboratório de informática e a coordenação do curso (URCA, 
2012, p. 109 e 114) (grifos nossos). 

 

No Campus Pimenta I também está sediada a sala do Nuarc, que se localiza no 

corredor das salas de aula do curso de Letras, inaugurado em 2016.  

 

5.4.2 Caracterização dos Sujeitos 

 

A seguir, será realizada a caracterização dos sujeitos investigados. O item 5.4.2.1 

se dedica à caracterização dos alunos com deficiência visual participantes da pesquisa, 

inclusive o candidato com deficiência visual aprovado no MPEDU; o item 5.4.2.2 se destina a 

traçar o perfil dos professores dos cinco cursos (Biologia, Ciências Sociais, Direito, Geografia 

e Letras) envolvidos no estudo; o 5.4.2.3 expõe o perfil dos coordenadores dos cursos 

envolvidos na investigação; o 5.4.2.4 caracteriza o membro do Nuarc; o 5.4.2.5 apresenta a 

CEV; e o 5.4.2.6, a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação.  

 

5.4.2.1 Os alunos 

 

Os alunos investigados estavam regularmente matriculados nos seguintes cursos: 

Biologia, Ciências Sociais, Direito, Geografia e Letras. No quadro abaixo, encontramos a 

caracterização da amostra de alunos investigados. Para garantia do sigilo da identidade dos 

sujeitos investigados, estes foram chamados de A1, A2, A3, A4 e A5. No caso do aluno 

aprovado na seleção de mestrado, utiliza-se a sigla AM. 
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Tabela 7 – Perfil dos Alunos Entrevistados 

Aluno Idade 
(anos) 

Sexo Cegueira ou 
Baixa Visão 

Causa da deficiência 
visual 

Primeiro contato com 
recursos acessíveis 

      

A1 23 F Baixa Visão Ceratocone Ensino Superior 

A2 24 F Baixa Visão Microftalmia Ensino Superior 

A3 24 M Baixa Visão Toxoplasmose Educação Básica 

A4 33 M Cegueira Glaucoma Educação Básica 

A5 34 M Baixa Visão Ceratocone Pré-vestibular  

AM 40 M  Baixa Visão 68 Retinose Pigmentar Educação Básica 

Fonte: Dados obtidos nas entrevistas. 

 
[Áudio-descrição: Tabela composta por seis colunas e sete linhas, nas cores alternadas: branca e cinza. Na 
primeira linha há os cabeçalhos de cada coluna: aluno, idade, sexo, cegueira ou baixa visão, causa da deficiência 
e primeiro contato com recursos acessíveis. Na segunda linha, há os dados: á um, vinte e três anos, efe, baixa 
visão, ceratocone e ensino superior; na terceira: á dois, vinte e quatro anos, efe, baixa visão, microftalmia e 
ensino superior; na quarta: á três, vinte e quatro anos, sexo eme, baixa visão, toxoplasmose e educação básica; na 
quinta: á quatro, trinta e três anos, eme, cegueira, glaucoma e educação básica; na sexta: á cinco, trinta e quatro 
anos, eme, baixa visão, ceratocone e pré-vestibular e na sétima: á eme, quarenta anos, eme, baixa visão (com 
expoente três), retinose pigmentar e educação básica]. 

 

Categorizando os dados obtidos, têm-se dois alunos do sexo feminino e três do 

masculino. Do público pesquisado, a faixa etária corresponde ao intervalo entre 20 e 35 anos. 

No que se refere à perda visual, são 4 alunos com baixa visão e 1 com cegueira com causas 

diferentes: ceratocone, microftalmia e glaucoma. Sobre o acesso aos recursos acessíveis, tem-

se 3 estudantes que tiveram o primeiro contato na Educação Básica, 1 no cursinho Pré-

vestibular e dois somente no Ensino Superior. As informações coletadas ajudam na 

identificação dos sujeitos e de sua realidade educativa.  

A Aluna A1 tem 23 anos e possui ceratocone congênito. Este é caracterizado pelo 

“[...] afinamento e protrusão da córnea e aumento de sua curvatura, que assume o formato de 

cone, o que provoca astigmatismo irregular associado ou não à miopia. Estas alterações 

comprometem a acuidade visual, que não é corrigida com óculos. [...] É a distrofia mais 

comum da córnea afetando cerca de uma pessoa em cada 2.000. Costuma se desenvolver na 

adolescência e progredir até os 30-45 anos de vida”. Sendo assim, pode comprometer a vida 

do indivíduo no período da formação profissional (ÁVILA et al., 2015, p. 31).  

                                                           
68 O Aluno do Mestrado (AM) se identificou nas duas deficiências visuais (cegueira e baixa visão). Sua perda 
visual é progressiva e ele explica que está entre a baixa visão e a cegueira.  
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Figura 8 – A córnea com Ceratocone 69 

 
Fonte: Instituto de Saúde Ocular (s/d). 

 

[Áudio-descrição: Fotografia em formato retangular na horizontal. Sobre um fundo branco, de perfil à esquerda, 
há duas córneas azuis, com a retina amarela. A primeira córnea, normal, e a segunda, com afinamento na parte 
central – ceratocone]. 

 

O aluno A5 relata que seu ceratocone grau IV se deve a uma conjuntivite alérgica 

que o acometeu aos 14 anos, exatamente na adolescência. Ele relata que somente agora, aos 

34 anos, ele retomou os estudos para realizar um sonho, afirmando: “Eu sempre quis ser 

professor da área que estou estudando” (A5).  

A aluna A2 tem a microftalmia, que é a redução “[...] do comprimento axial total 

do globo ocular por interrupção de seu desenvolvimento”. Geralmente é causada pela 

Síndrome da Rubéola Congênita (SRC), que pode ocorrer durante a gravidez e resultar em um 

conjunto de manifestações que debilitam o indivíduo 70. A aluna A2 confirmou na entrevista 

que a mãe teve rubéola durante a gestação.  

No caso da deficiência visual causada por toxoplasmose (Aluno A3), a mesma 

“[...] atinge os olhos através de uma inflamação interna e pode causar cegueira. Quando uma 

mulher é infectada durante a gravidez, pode provocar danos ao feto 71”. Essa causa foi a mais 

provável, segundo o estudante A3, devido a uma indefinição do diagnóstico acerca do que 

causou sua perda visual.  

Para pesquisadores do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), o “[...] 

glaucoma não é uma doença, mas um grupo de condições caracterizadas por danos ao nervo 

                                                           
69 Disponível em: < https://d335luupugsy2.cloudfront.net/cms/files/14885/1491490158Ebook_Ceratocone.pdf > 
Acesso em: 21 jun. 2017. 
 
70 Disponível em: < http://www.sboportal.org.br/rbo_descr.aspx?id=405> Acesso em: 21 jun. 2017. 
 
71Disponível em: < http://www.cbo.net.br/novo/publico-geral/toxoplasmose.php > Acesso em: 21 jun. 2017. 

https://d335luupugsy2.cloudfront.net/cms/files/14885/1491490158Ebook_Ceratocone.pdf
http://www.sboportal.org.br/rbo_descr.aspx?id=405
http://www.cbo.net.br/novo/publico-geral/toxoplasmose.php
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óptico e perda do campo visual” (ÁVILA et al., 2015, p.130). O Aluno A4 relata que sua 

perda visual iniciou aos três anos de idade, quando o glaucoma apareceu em um dos olhos e 

“[...] com os 6 ou 7 anos ele se manifestou no outro olho” (A4). Em sua trajetória de perda 

visual, o aluno A4 vivenciou três etapas: i) visualizar com nitidez; ii) vivenciar a baixa visão 

e, por fim, iii) a cegueira. Em parte de sua infância, experimentou o contato com imagens, 

cores e formas. Nesse processo, as imagens e/ou letras nos estágios do glaucoma são de 

acordo com a figura a seguir: 

 

Figura 9 – Visão de uma pessoa com glaucoma 72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Instituto de Saúde Ocular (s/d) 

 

[Áudio-descrição: fotografia em formato retangular na vertical, com o título Estágios do Glaucoma. Sobre fundo 
verde, apresenta quatro imagens com a mesma paisagem: um ipê amarelo no auge da floração e ao fundo, 
imagens de árvores e nuvens brancas. Cada imagem tem uma legenda: visão normal, estágios um, dois e três. À 
esquerda, a primeira imagem; à direita: a segunda, com uma tarja preta no entorno; abaixo da primeira, a 
terceira, dentro de um oval na vertical, o ipê e a cor preta nas extremidades e na quarta, dentro de um círculo 
central, parte da copa do ipê e a cor preta nas extremidades]. 

 

Percebe-se, pela Figura 9, que o glaucoma prejudica tanto o campo como a 

acuidade visual. A pessoa passa a ter uma visão mais turva e perde o campo visual em todos 

os sentidos, horizontal e vertical.  

O aluno do Mestrado (AM) tem 40 anos, sexo masculino e não se identifica nem 

como pessoa com baixa visão e nem cegueira, portanto, não foi descrita essa informação na 

tabela. Ele esclarece sua afirmação explicando da seguinte forma:  
 
Opto por as duas alternativas, pois não me sinto à vontade em me definir 
exclusivamente por um ou por outro, pois, em relação à baixa visão, identifico 

                                                           
72 Disponível em: < http://www.isoolhos.com.br/post-blog/10-perguntas-e-respostas-sobre-o-glaucoma/> Acesso 
em: 21 jun. 2017. 

http://www.isoolhos.com.br/post-blog/10-perguntas-e-respostas-sobre-o-glaucoma/
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formas, alguns tipos de cores. Em certas circunstâncias, tenho uma espécie de 
fotofobia em relação a um ambiente com muita claridade. Tenho poucos reflexos e 
não consigo utilizar recursos ópticos para qualquer condição de reconhecimento de 
um objeto em respeito a pequenos detalhes. Faço isso se possível contato. Por outro 
lado, utilizo alguns recursos de pessoas cegas como: a bengala longa, o uso muito 
significativo do tato e o sintetizador de voz, para a maior parte de minhas atividades 
acadêmicas. No entanto, não me considero cego, pois consigo visualizar mais que 
feixes luminosos. Neste sentido, me posiciono em uma situação intermediária, nem 
sou cego e nem baixa visão (AM). 

 

Sua perda visual advém de “retinose pigmentar apresentada aos 5 anos, tendo 

perdas significativas nos últimos 10 anos” (AM). A “retinose pigmentar (RP) refere-se a um 

grupo de doenças hereditárias, que causam a degeneração da retina, região do fundo do olho. 

Ela é responsável pela captura de imagens a partir do campo visual 73”. Apresenta-se, a seguir, 

a forma que uma pessoa com retinose pigmentar vê as imagens: 

 

Figura 10 – Visão de uma pessoa com Retinose Pigmentar 74 

 
Fonte: RETINA BRASIL (2012) 

 

[Áudio-descrição: fotografia em formato retangular na horizontal. Apresenta duas imagens. A primeira imagem, 
ao centro, de costas e de perfil para à esquerda, um pássaro com penas pretas, brancas e azuis. As penas de cor 
preta são exibidas apenas na cabeça. Sobre um galho rosa, que está na diagonal à esquerda, em toda a extensão 
da fotografia e com vários botões de flores. Ao fundo, imagens desfocadas nas cores preta e verde. Abaixo a 
legenda: visão de uma pessoa sem RP e a segunda, dentro de um círculo central, o pássaro da cabeça aos pés e 
parte do galho com botões de flores e a cor preta nas extremidades. Ao fundo, imagens desfocadas nas cores 
preta e verde, com predomínio da segunda cor. Abaixo a legenda: visão de uma pessoa com RP]. 

 

A retinose pigmentar é hereditária, apesar de que, em apenas 40% dos casos, 

confirme-se um histórico familiar da doença. O CBO, em 2012 75, avaliou a existência de 

                                                           
73 Disponível em: < http://retinabrasil.org.br/site/doencas/retinose-pigmentar/> Acesso em 26 jun. 2017.  
 
74 Disponível em: < http://retinabrasil.org.br/site/doencas/retinose-pigmentar/ > Acesso em 26 jun. 2017. 
 
75 Os dados são de 2012, pois esse foi o último relatório no ano de 2015 sobre a saúde ocular no Brasil. O acesso 
aos demais relatórios (2007, 2009, 2012 e 2015) está disponível em: < http://www.cbo.net.br/novo/classe-
medica/condicoes_saude_ocular.php> Acesso: 27 jun. 2017.  

http://retinabrasil.org.br/site/doencas/retinose-pigmentar/
http://retinabrasil.org.br/site/doencas/retinose-pigmentar/
http://www.cbo.net.br/novo/classe-medica/condicoes_saude_ocular.php
http://www.cbo.net.br/novo/classe-medica/condicoes_saude_ocular.php
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quase 50.000 pessoas com retinose no Brasil. Ainda sem cura, a condição é motivo de várias 

ações judiciais que requerem, ao Sistema Único de Saúde (SUS), o custeio do tratamento de 

pacientes em Cuba. Nesse país, são oferecidas promessas de tratamento, mas ainda sem 

nenhuma comprovação científica de sua eficácia (ÁVILA et al., 2015). 

 

5.4.2.2 Os professores 

 

Os professores pesquisados responderam a um questionário aberto. O objetivo do 

questionário aplicado era verificar a realidade avaliativa dos alunos com deficiência visual no 

âmbito acadêmico.  

O instrumental foi entregue a 25 professores, obtendo-se o retorno de 20 (vinte), 

sendo 4 (quatro) docentes de cada curso (Biologia, Ciências Sociais, Direito, Geografia e 

Letras). Para identificação dos instrumentais dos professores, utilizou-se a seguinte sequência 

P1, P2, P3, P4, P5, P6 ... P19, P20.  Veja a tabela a seguir: 

 

Tabela 8 – Perfil dos Professores  
Professor Idade 

(anos) 
Sexo Formação Nível máximo de 

Formação 

Tempo de Magistério  

P1 28 F Biologia Mestrado 01 ano 

P2 33 M Biologia Mestrado 05 anos 

P3 58 M Biologia Doutorado 22 anos 

P4 32 F Biologia Especialização 04 anos 

P5 - M Ciências 
Sociais 

Pós-Doutorado Não respondeu 

P6 47 F Ciências 
Sociais 

Doutorado 23 anos 

P7 54 F Ciências 
Sociais 

Mestrado 14 anos 

P8 45 M Ciências 
Sociais 

Pós-Doutorado 23 anos 

P9 43 M Direito Doutorado 06 anos 

P10 28 M Direito Especialização 02 anos 

P11 29 F Direito Especialização 02 anos 

P12 46 F Direito Mestrado 10 anos 

P13 53 M Filosofia Mestrado 20 anos 

P14 33 F Geografia Doutorado 03 anos 

P15 35 F Geografia Mestrado 04 anos 

P16 46 M Geografia Pós-Doutorado 19 anos 
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3 

4 
6 

4 20 a 30 anos

31 a 40 anos

41 a 50 anos

51 a 60 anos

P17 53 F Letras Doutorado 20 anos 

P18 43 M Letras Especialização 05 anos 

P19 39 F Letras Mestrado 15 anos 

P20 41 M Letras Doutorado 17 anos 

      
Fonte: Dados obtidos nos questionários. 

 
[Áudio-descrição: Tabela composta por seis colunas e vinte e uma linhas, nas cores alternadas: branca e cinza. 
Na primeira linha há os cabeçalhos de cada coluna: professor, idade, sexo, formação, nível máximo de formação 
e tempo de magistério. Na segunda linha, há os dados: pê um, vinte e oito anos, efe, Biologia, Mestrado e um 
ano; na terceira: pê dois, trinta e três anos, eme, Biologia, Mestrado e cinco anos; na quarta: pê três, cinquenta e 
oito anos, eme, Biologia, Doutorado e vinte e dois anos; na quinta: pê quatro, trinta e dois anos, efe, Biologia, 
Especialização e quatro anos; na sexta: pê cinco, hífen, eme, Ciências Sociais, Pós-doutorado e não respondeu; 
na sétima: pê seis, quarenta e sete anos, efe, Ciências Sociais, Doutorado e vinte e três anos; na oitava: pê sete, 
cinquenta e quatro anos, efe, Ciências Sociais, Mestrado e quatorze anos; na nona: pê oito, quarenta e cinco anos, 
eme, Ciências Sociais, Pós-Doutorado e vinte e três anos; na décima: pê nove, quarenta e três anos, eme, Direito, 
Doutorado e seis anos; na décima primeira: pê dez, vinte e oito anos, eme, Direito, Especialização e dois anos; na 
décima segunda: pê onze, vinte e nove anos, efe, Direito, Especialização e dois anos; na décima terceira: pê 
doze, quarenta e seis anos, efe, Direito, Mestrado e dez anos; na décima  quarta: pê treze, cinquenta e três anos, 
eme, Filosofia, Mestrado e vinte anos; na décima quinta: pê quatorze, trinta e três anos, efe, Geografia, 
Doutorado e três anos; na décima sexta: pê quinze, trinta e cinco anos, efe, Geografia, Mestrado e quatro anos; 
na décima sétima: pê dezesseis, quarenta e seis anos, eme, Geografia, Pós-doutorado e dezenove anos; na décima 
oitava: pê dezessete, cinquenta e três, efe, Letras, Doutorado e vinte anos; na décima nona: pê dezoito, quarenta e 
três anos, eme, Letras, Especialização e cinco anos; na vigésima: pê dezenove, trinta e nove anos, efe, Letras, 
Mestrado e quinze anos; na vigésima primeira: pê vinte, quarenta e um anos, eme, Letras, Doutorado e dezessete 
anos]. 

 

De acordo com a análise da tabela, apresentam-se alguns aspectos importantes da 

identificação: idade, sexo, formação inicial, nível máximo de formação e tempo de magistério 

dos professores participantes do estudo. Com relação ao sexo, tem-se 10 professores do sexo 

feminino (50%) e 10 do masculino (50%) 76. No item que solicita a idade, encontra-se o 

seguinte perfil: 

 

Gráfico 2 – Idade dos professores 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Dados obtidos nos questionários dos professores. 

                                                           
76 Não houve manifestação dos respondentes para indicarem gênero e nome social, pois os mesmos têm suas 
identidades em sigilo. 
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[Áudio-descrição: gráfico em pizza, dividido em quatro pedaços nas cores: azul, vermelha, verde e lilás. Cada 
pedaço corresponde à idade dos professores. Sendo assim, de vinte a trinta anos, três professores; de trinta e um 
a quarenta anos, quatro; de quarenta e um a cinquenta anos, seis e de cinquenta e um a sessenta anos, quatro]. 
 

A quantidade de professores por faixa etária está distribuída de forma aproximada.   

No que concerne à formação inicial, há apenas um professor que difere da formação inicial do 

curso no qual está lecionando. O motivo é que o professor pertence ao curso de Ciências 

Sociais e foi ministrar uma disciplina no curso de Geografia. Vejam no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 3 – Formação Inicial dos Professores 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
Fonte: Dados obtidos nos questionários dos professores. 

 
[Áudio-descrição: gráfico em pizza, dividido em cinco pedaços nas cores: azul, vermelha, verde, lilás e azul 
claro. Cada pedaço corresponde à formação inicial dos professores. Desta forma, em Biologia, quatro 
professores; em Ciências Sociais, quatro; em Direito, quatro; em Filosofia, um e em Geografia, três]. 
 

É interessante que os professores respondentes pertençam ao curso em que o 

aluno com deficiência visual está matriculado, pois assim podem pensar nas necessidades, 

objetivos e ações do curso, bem como no fazer pedagógico em sala de aula. No tocante ao 

nível máximo de formação dos professores, obteve-se o seguinte resultado: 

 

Gráfico 4 – Nível Máximo de Formação Acadêmica 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fonte: Dados obtidos nos questionários dos professores. 
 

4 

4 4 

1 
3 

Biologia

Ciências
Sociais
Direito

Filosofia

Geografia



127 
 

[Áudio-descrição: gráfico em pizza, dividido em quatro pedaços nas cores: azul, vermelha, verde e lilás. Cada 
pedaço corresponde ao nível máximo de formação acadêmica. Desse modo, com Especialização, quatro 
professores; com Mestrado, sete; com Doutorado, seis e com Pós-doutorado, três]. 

 

Segundo os dados, 16 professores possuem mestrado, doutorado e pós-doutorado, 

o que representa mais de 50% da amostra. Somente 4 dos professores (20%) possuem 

especialização. Tal resultado denota que o corpo docente da amostra já atingiu bons níveis de 

formação acadêmica. No que concerne ao tempo de magistério, apresenta-se o gráfico a 

seguir: 

 

Gráfico 5 – Tempo de Magistério dos Professores 

 
Fonte: Dados obtidos nos questionários dos professores 

 

[Áudio-descrição: gráfico em pizza, dividido em quatro pedaços nas cores: azul, vermelha, verde e lilás. Cada 
pedaço corresponde ao tempo de magistério dos professores. Desta forma, de um a cinco anos, oito professores; 
de seis a dez anos e de onze a quinze anos, dois professores e de dezesseis a vinte e cinco anos, sete professores]. 
 

No que se refere ao tempo de magistério, encontra-se um resultado onde 8 dos 

respondentes (42%) tem de 01 a 05 anos experiência em sala de aula, situação que mostra 

uma experiência recente no Ensino Superior. No intervalo de 16 a 25 anos de magistério, tem-

se 7 respondentes (37%). Nesse grupo de 20 docentes, um deles não respondeu sobre o tempo 

de magistério. Vale ressaltar que 16 pessoas dessa amostra lecionaram para os alunos com 

baixa visão e 4 professores ministraram disciplina para o estudante com cegueira.  

Ainda para compreender as possibilidades de acompanhamento do aluno com 

deficiência visual, indagou-se sobre a participação dos respondentes em cursos específicos 

sobre essa deficiência. Os 20 professores (100%) afirmaram não possuir formação para 

trabalhar com a deficiência visual. Constatou-se assim que os docentes necessitam, com certa 

urgência, de uma formação continuada no intuito de qualificar e também fornecer a 

possibilidade de conhecer e aprender sobre o público alvo da Educação Especial numa 

perspectiva inclusiva. Essa formação continuada possibilitará o contanto com o fazer 

pedagógico, melhorando o processo de ensino-aprendizagem e, por conseguinte, a avaliação.  

8 

2 2 

7 01 a 05 anos

06 a 10 anos

11 a 15 anos

16 a 25 anos
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5.4.2.3 Os coordenadores 

 

Os coordenadores também responderam um questionário aberto. O intuito era 

perceber a comunicação entre a coordenação e os professores sobre a aprendizagem e 

avaliação do aluno com deficiência visual. Utilizou-se a sequência C1, C2, C3 e C4 para 

identificar os coordenadores participantes, no entanto, um curso (Geografia) ficou sem 

representação, devido a não existência do mesmo no momento da pesquisa.  

 

Tabela 9 – Perfil dos Coordenadores 

Coordenador Idade 
(anos) 

Sexo Formação Nível máximo de 

Formação 

Tempo de Magistério 

C1 40 F Ciências 

Biológicas 

Pós- doutorado 2 anos 

C2 52 M Ciências 

Sociais 

Doutorado 17 anos 

C3 62 M Direito  Especialização 15 anos 

C4 47 F Letras Especialização 19 anos 

      

Fonte: Dados obtidos nos questionários dos Coordenadores. 

 
[Áudio-descrição: Tabela composta por seis colunas e cinco linhas, nas cores alternadas: branca e cinza. Na 
primeira linha há os cabeçalhos de cada coluna: coordenador, idade, sexo, formação, nível máximo de formação 
e tempo de magistério. Na segunda linha, há os dados: cê um, quarenta anos, efe, Ciências Biológicas, Pós-
doutorado e dois anos; na terceira: cê dois, cinquenta e dois anos, eme, Ciências Sociais, Doutorado e dezessete 
anos; na quarta: cê três, sessenta e dois anos, eme, Direito, Especialização e quinze anos; na quinta: cê quatro, 
quarenta e sete anos, efe, Letras, Especialização e dezenove anos]. 

 

Para compreender o porquê do coordenador nesse estudo, inicia-se explicando 

que, na estrutura da URCA, existem os centros e os departamentos os quais hierarquicamente 

são superiores às coordenações de curso. A opção pelos coordenadores é pelo papel dos 

mesmos no acompanhamento pedagógico na relação professor-aluno e aluno-professor. 

Outrossim, pela representação da gestão no processo pedagógico e no acompanhamento das 

políticas institucionais.  

No grupo de coordenadores, há dois do sexo masculino e dois do feminino, com 

idades a partir de 40 anos, sendo dois especialistas, um doutor e um pós-doutor. Vale ressaltar 

que um dos especialistas está cursando mestrado.  

Com relação ao tempo de magistério, 3 coordenadores possuem mais de 15 anos 

de magistério, apenas um tem dois anos de docência. Para o ocupante de um cargo em gestão 
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pedagógica, o tempo de magistério é elemento importante para lidar com questões dessa 

natureza, pois proporciona ao coordenador segurança e uma maior probabilidade de ter 

vivenciado as mais diversas situações didáticas.  

 

5.4.2.4 Membro do Nuarc  

 

O membro do Nuarc escolhido para ser entrevistado faz o acompanhamento dos 

alunos com deficiência visual identificados nesse estudo. Trata-se de um profissional com 

formação inicial em Pedagogia e com Mestrado em Ensino pela Universidade Estadual do Rio 

Grande do Norte (UERN), que possui aproximadamente 2 anos de magistério no Ensino 

Superior. Além dessa formação, tem especialização nas seguintes áreas: Psicopedagogia na 

Faculdade Integrados de Patos (FIP) e Educação Inclusiva no Atendimento Educacional 

Especializado na Faculdade de Juazeiro do Norte (FJN).  

Sua formação específica para trabalhar com deficiência visual: Braille para 

Professores pelo Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado do 

Ceará (INESP); Braille e Tecnologia Assistiva no Instituto Federal do Ceará (IFCE); 

Cuidados aos estudantes com deficiência na Universidade Regional do Cariri (URCA); 

Sistema Braille pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO); Sistema Braille 

na Secretaria Municipal de Educação (SME/Crato) e Especialização em Sistema Leitura e 

Escrita Braille na Faculdade Venda Nova do Imigrante (FAVENI). 

Além de contribuir nas atividades do núcleo, o entrevistado é docente no curso de 

Letras, ministrando a disciplina de Braille. O curso de Letras oferta, todos os semestres, essa 

disciplina e recebe alunos de diversos cursos de graduação. 

 

5.4.2.5 A Comissão Executiva de Vestibular (CEV)  

  

A CEV é o espaço vinculado à reitoria da universidade, que coordena o processo 

seletivo para o ingresso na vida acadêmica. Os vestibulares ocorrem todos os semestres, sendo 

que, em alguns cursos, o exame acontece anualmente. Segundo o Regimento Geral da URCA, 

em seu Art. 53: “A admissão aos cursos de graduação de duração plena far-se-á mediante 

concurso vestibular único e unificado, aberto, independentemente de adaptação, a candidatos 

que hajam concluído os estudos de segundo grau ou equivalente (URCA, s/d)”. 

Com o objetivo de acompanhar o certame, a composição do corpo gestor é do 

Presidente e da Vice-Presidente da Comissão do Vestibular. O presidente é um docente que 
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resguarda o aspecto pedagógico do processo e a vice-presidente é uma técnica administrativa 

que acompanha a logística do certame. A entrevista foi realizada com a vice-presidente, pois o 

professor (presidente) está cursando mestrado e justificou que está finalizando a escrita de sua 

dissertação.  

 

5.4.2.6 A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROGRAD) 

  

A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROGRAD) é responsável pela “[...] 

supervisão geral do ensino de graduação [...] (URCA, s/d)”. Da mesma forma que os 

coordenadores, a PROGRAD representa a gestão no âmbito pedagógico. Com efeito: 
 
É um órgão superior da Reitoria, responsável por planejar, coordenar e supervisionar 
a execução de atividades de ensino e Graduação da Universidade Regional do Cariri 
- URCA.  Desenvolve ações pedagógicas; organização administrativa; 
disciplinamento universitário; acompanhamento da vida acadêmica do discente 
desde sua admissão até a conclusão do curso escolhido 77.  

 

Portanto, é o espaço na universidade que acompanha o processo de ensino-

aprendizagem, por conseguinte a avaliação. Para compor os dados, foi feita uma entrevista 

com o Pró-Reitor que, além de apresentar o aspecto pedagógico, detalha as ações, as 

necessidades e os desafios enfrentados pela gestão para construir uma Educação mais 

inclusiva.  

O Pró-Reitor é um docente (curso de História) com 54 anos, Mestre em História 

Social e Doutor em Educação pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Possui 30 anos de 

magistério, sendo 25 na Educação Básica e 9 no Ensino Superior.  Não possui nenhuma 

formação na área de Educação Especial. Assumiu a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação 

(PROGRAD) em julho de 2015.  

Em agosto de 2015, participou do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Graduação 

(ForGRAD) 78, em Brasília. Dentre as várias temáticas, segundo o Pró-Reitor, foram 

dedicadas várias mesas de debate em que o assunto era Educação Inclusiva. Apesar de não ter 

conhecimento específico sobre as deficiências, essa experiência proporcionou um debate 

                                                           
77 Disponível em: < http://prograd.urca.br/portal/index.php/teste/quem-somos> Acesso: 01 ago. 2017. 
 
78 “Com o tema ‘PNG e PNE: convergências, metas e a formação dos professores’, ocorre de 20 a 22 de agosto, 
no auditório do Colégio Presbiteriano Mackenzie, o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Graduação (ForGRAD 
2015)”. A principal pauta tratada, no ForGRAD 2015, foram as metas do Plano Nacional de Educação (PNE) 
para Educação Superior, com um resgate histórico do Plano Nacional de Graduação (PNG) elaborado pela 
própria entidade em 1999 e suas convergências com o PNE atual. Disponível em: < 
http://unb2.unb.br/noticias/unbagencia/unbagencia.php?id=9590> Acesso: 01 ago. 2017. 

http://prograd.urca.br/portal/index.php/teste/quem-somos
http://unb2.unb.br/noticias/unbagencia/unbagencia.php?id=9590
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sobre Educação Inclusiva e Políticas Afirmativas, que incitou a criação de novos caminhos. 

Conforme seu relato, depois desse momento, o mesmo passou a pensar ações para a URCA.  

 

5.5 Análise de Dados Coletados 

 

Os depoimentos das entrevistas, os dados coletados a partir da aplicação dos 

questionários e os documentos serão categorizados através de uma Análise de Conteúdo (AC). 

Na pesquisa qualitativa, a AC configura-se como uma técnica de organização e análise dos 

dados. Ela se caracteriza por aceitar que o seu foco seja qualificar as vivências do sujeito, 

assim como suas percepções sobre determinado objeto e seus fenômenos. Para tanto, é 

necessário cumprir as seguintes etapas: i) pré-análise; ii) exploração do material ou 

codificação; iii) tratamento dos resultados, inferência e interpretação (BARDIN, 2008). 

Tais etapas são executadas, segundo Bardin (2008), da seguinte forma: pré-

análise, que consiste na fase de preparação e seleção de documentos e formulação de 

hipóteses para a análise; exploração do material codificado, na qual os dados brutos são 

transformados de forma sistemática para compor uma descrição do conteúdo expresso nos 

textos dos instrumentos; tratamento dos resultados, inferência e interpretação é a etapa de 

consolidação das informações, que podem ser representadas desde análises qualitativas, bem 

como através de quantificação simples (frequência) ou de formas mais complexas, permitindo 

apresentar os dados em diagramas, figuras, modelos, dentre outros. 

Segundo Chizzotti (2006, p. 98), “o objetivo da análise de conteúdo é 

compreender criticamente o sentido das comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente, as 

significações explícitas ou ocultas”. Sendo assim, o resultado da análise de conteúdo deve 

responder aos objetivos da pesquisa para que o pesquisador possa de fato realizar ingerências 

junto ao espaço onde o estudo foi realizado. 

Com efeito, André (2008, p.41) afirma que: 
 
A sensibilidade também vai ser um importante ingrediente no momento da análise 
de dados, já que o pesquisador não dispõe de um conjunto de procedimentos para 
serem seguidos passo a passo. [...] Nesse momento o pesquisador vai fazer uma 
‘leitura’ interpretativa dos dados, recorrendo sem dúvida aos pressupostos teóricos 
do estudo, mas também às suas intuições, aos seus sentimentos enfim à sua 
sensibilidade. É esse movimento de vai-e-vem da empiria para teoria e novamente 
para empiria, que vai tornando possível a produção de novos conhecimentos.  

 

Diante da escolha por uma pesquisa de abordagem qualitativa, na forma de estudo 

de caso, a perspectiva é o estreito contanto com o tema “avaliação para pessoa com 
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deficiência visual no Ensino Superior”. O uso dos instrumentos escolhidos para o estudo 

proporcionaram questionamentos e informações que só poderiam ser visualizados quando se 

observa e analisa espaços de aprendizagem com o olhar investigativo e seleciona-se um foco. 

Esse momento de busca se materializa também através de pesquisas, tarefa de suma 

importância, que pode revelar questões peculiares do fenômeno educacional, no caso a 

avaliação da aprendizagem, e possíveis caminhos a serem trilhados a partir de seus achados. 

Nesse sentido, a pesquisa qualitativa, na forma de estudo de caso, proporcionou-

nos conhecer algumas das vivências dos sujeitos pesquisados, bem como os significados por 

eles construídos. Permitiu, ainda, o acesso às informações relevantes para a compreensão das 

práticas avaliativas no acesso e na permanência na universidade. Os instrumentos para a 

coleta de dados – a entrevista semiestruturada e o questionário – favoreceram o conhecimento 

da realidade do sujeito, oferecendo dados valiosos para a pesquisa. 
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6. ANÁLISE DE DADOS 

 
 

“[...] os professores deveriam ter esse cuidado de me 
[...] perguntar sobre o material adaptado, sobre como me 
sinto durante o processo de avaliação. [...] Uma atenção 
maior aos meios.”  

(Aluna A2 com baixa visão) 

 

A análise dos dados coletados através das entrevistas semiestruturadas, 

questionários abertos e da análise documental será desenvolvida nesse capítulo. O estudo 

trata, em seus objetivos, sobre o ingresso e a permanência de alunos com cegueira e baixa 

visão no âmbito acadêmico tendo como foco a avaliação educacional.  

A opção é iniciar esse percurso descrevendo e analisando a realidade educativa 

dos alunos com deficiência visual no intuito de compreender seus processos de escolarização 

e o papel da escola nesse processo. O segundo momento refere-se à experiência no processo 

seletivo – vestibular e seleção de mestrado dos alunos com deficiência visual participantes da 

pesquisa. Esse momento da investigação discorre sobre o ingresso caracterizando-o, 

apresentando necessidades e dificuldades, bem como a análise dos recursos de acessibilidade 

disponibilizados no vestibular. Divide-se essa análise em três partes:  

i) Os recursos disponibilizados no ato da inscrição;  

ii) Os recursos ofertados para a realização da prova e;  

iii) A avaliação dos recursos de acessibilidade pelos sujeitos entrevistados, 

apresentando sugestões. 

Em seguida, passa-se a analisar o processo de inclusão e avaliação de ensino- 

aprendizagem em sala de aula no decurso da graduação através dos questionários respondidos 

por professores e coordenadores, assim como das entrevistas com os alunos. Divide-se essa 

análise em três partes:  

i) Concepções de inclusão que permeiam a universidade através das respostas 

dadas pelos sujeitos (professores, alunos, coordenadores e Pró-Reitor de 

Ensino e Graduação) da pesquisa e disposta nos documentos institucionais;  

ii) Os recursos de acessibilidade utilizados pelos professores no processo de 

ensino-aprendizagem e avaliação para apresentar sugestões; 

iii) Avanços e necessidades no processo avaliativo diante das especificidades 

das diferentes deficiências visuais. 
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   No intuito de explicitar elementos do acompanhamento dos gestores ao processo 

de avaliação, agrega-se a essa análise: as questões respondidas pelo Pró-Reitor de Ensino de 

Graduação, o membro do Núcleo de Acessibilidade e os coordenadores de cursos; e os 

documentos institucionais (Regimento Geral, Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 

(2012 – 2016), Projetos Pedagógicos dos Cursos – PPC, dentre outros). 

 

6.1 Os Alunos com Cegueira e Baixa Visão e sua vivências escolares 

 

Ao iniciar essa análise, é necessário relembrar que, dentre os alunos pesquisados: 

quatro (5) possuem baixa visão (A1, A2, A3, A5 e AM) e um (1) com cegueira (A4). A 

análise desenvolvida nesse item ainda compõe o perfil dos sujeitos da pesquisa, pois reconta 

suas vivências escolares, primeiro contato com recursos de acessibilidade, dentre outras 

questões. O intuito é o de conhecer como os estudantes vivenciaram seu período escolar para 

compreender algumas experiências descritas no Ensino Superior.  

Os depoimentos sobre esses momentos iniciaram com uma pergunta destinada à 

leitura e à escrita. Aos alunos com baixa visão (A1, A2, A3 e A5), foi indagado como 

conseguem visualizar letras e imagens: 
 

As letras, eu geralmente confundo o u e a. As imagens, eu não consigo interpretar 
quando estou sem lente (A1). 
 
Enxergo perfeitamente as letras e imagens quando coloco bem próximo ao olho. De 
longe, não consigo e tenho dificuldades quando estão em fonte pequena (A2). 
 
Depende da cor, da forma e da distância... E da nitidez com que são apresentadas 
(A3). 
 
Eu não consigo distinguir a letra. Quando é uma letra só, ela se divide em quase seis 
partes. Ele se divide e fica imagem tripla. Você não consegue distinguir a imagem. 
Mesmo com letra ampliada, eu preciso focar muito para distinguir (A5).  

 

Essas afirmações reforçam, sob o ponto de vista biológico e de aprendizagem, que 

mesmo com causas similares, a deficiência visual se apresenta de formas diferentes em cada 

indivíduo. Isso se confirma quando se comparam os depoimentos dos estudantes A1 e A5, 

com ceratocone, que descrevem experiências diferentes na visualização de letras e imagens. 

O Aluno A5 afirma que, quando visualiza o quadro banco em sala de aula, não 

consegue ver “[...] nada, nada, nada. Pode ser a letra que for (A5)”. Quando indagados sobre a 

sensibilidade à luminosidade, os estudantes A1, A3 e A5 revelaram possuir diferentes graus 

de sensibilidade a feixes luminosos, desde um pequeno incômodo a uma sensação mais 
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acentuada. Apenas a estudante A2 afirmou não sentir esse desconforto. O aluno do mestrado 

(AM) revela que consegue, com extrema dificuldade, utilizar seu resíduo visual para ler ou 

escrever, pois sua perda é progressiva e, conforme relatou, já possui também características de 

pessoas com cegueira.  

Reily (2012, p. 104) destaca que “considerando as diferenças de visualização, não 

é possível adaptar um único material para todas as pessoas com visão reduzida. As 

necessidades de cada caso precisam ser consideradas individualmente”. Todavia, existem 

situações gerais, como o consenso entre os estudantes com baixa visão entrevistados, de que o 

material com fonte ampliada é uma necessidade básica para leitura. O que precisa ficar claro é 

que é assim que esses alunos veem o mundo a sua volta e, por conseguinte, vivenciam suas 

experiências educativas (AMARILIAN, 2004).  

No que se refere ao início da escolarização e em que tipo de escola (regular ou 

especial) os alunos com deficiência visual estudaram, os mesmos responderam: 
 
Acho que foi com seis anos. Em escola regular (A1). 
 
Normalmente, regularmente. Com quatro anos (A2). 
 
Por volta de 1994 a 1995, já no início da infância. Foi feito totalmente em escola 
regular (A3).  
 
Aos 6 anos, quando eu iniciei os estudos, foi estudo normal, eu enxergava com um 
olho (A4). 
 
Aos três anos, em escola regular (A5). 
 
Aos cinco anos. Estudei em escola regular e, em uma delas, com suporte de 
Educação Especial. Inicialmente, no colégio da MABE - Moderna Associação 
Brasileira de Ensino no Rio de Janeiro, sem serviço de atendimento especializado; 
na Escola Municipal República da Argentina, tendo o acompanhamento 
especializado no Instituto Helena Antipoff, no Rio de Janeiro; Colégio Estadual 
Otacílio Mota em Ipueiras no Ceará, sem serviço de atendimento especializado 
(AM). 

 

Os estudos dos entrevistados (A4, A5 e AM) iniciaram em escola regular. O 

período de escolarização dos mesmos compreendeu o período histórico pós 1980, quando 

começaram os debates sobre uma educação sob o modelo da integração. A grande questão 

“[...] é que a integração significa a inserção das pessoas com deficiência preparadas para 

conviver na sociedade sendo que a estas cabe a função de se preparar para conviver no meio 

(COSTA, 2012, p. 100)”. É o período descrito por Mazzotta (2001), de 1957 a 1993, quando 

ocorreram iniciativas oficiais de âmbito nacional, principalmente a criação do Centro 

Nacional de Educação Especial (CENESP), em 1973, que tinha como objetivo prover ações 

no campo do planejamento e da política para os alunos da Educação Especial. No entanto, o 
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contexto mais inclusivo só se delineia em âmbito nacional com a Constituição de 1988 

(BRASIL, 1988; OLIVEIRA, 2007).  

Os estudantes A4 e A5, que vivenciaram esse período, registraram que, durante 

sua Educação Básica, não tiveram professores ou experiências que marcassem sua trajetória 

estudantil. O Aluno A5 estudou na cidade de Juazeiro do Norte-CE e disse que, 

aproximadamente aos 13 (treze) anos, fez o primeiro exame oftalmológico que comprovou o 

ceratocone. Desde então, o acompanhamento ou a postura dos professores não se alterou no 

seu processo de escolarização. Segundo ele, não teve “[...] ajuda nenhuma de professores. Não 

havia muita acessibilidade” (A5).  

No entanto, nesse contexto, cabe ressaltar que, mesmo não apresentando 

experiências de destaque na sua vida estudantil, o aluno A4 teve um contato com um serviço 

especializado durante a Educação Básica. Ele relata momentos interessantes da história da 

Educação Especial sob a perspectiva do atendimento ao aluno com deficiência visual.  

Vejam fragmento da entrevista:  
 
Pesquisadora: Você teve acesso aos recursos [de acessibilidade] no Ensino 
Fundamental ou Médio? 
A5: Não, na época não era nem tanto fundamental; era sala ali, vamos dizer uma sala 
abandonada. Iniciando a política educacional aqui na cidade. 
  
Pesquisadora: Como se fossem as primeiras experiências de sala especial? 
A5: Isso. Era mais ou menos assim e deu continuidade na instituição da Associação 
de Pais e Amigos e também no ensino regular, quando fui para 5° serie. Já na fase 
adulto, usava mais era o braille. Na época, só usava o braille e usava também um 
gravador, mas, na hora de digitar, era aquele gravador de fita cassete. Eu usei e teve 
uma vez que eu fui comprar no shopping, aí foi e quebrou. Quando a coisa evoluiu 
um pouco, já foi no Ensino Médio, foi onde tive acesso a um notebook, pra ficar 
diário com ele. O computador tinha o acesso; só pegava pra aprender. Mas quando 
eu peguei diário e foi estudar no Ensino Médio, no finalzinho do 1° ano, que eu 
peguei um notebook, consegui colocar um CD e fiquei ouvindo com a voz de 
Raquel, sintetizador de voz.  
  
Pesquisadora: Tua escolarização foi uma parte em escola regular e teve uma parte 
que foi como se fosse um espaço especializado? 
A5: Isso, só que o espaço especializado era dentro da escola regular.  
 
Pesquisadora: Era uma classe especial ou uma sala de atendimento? 
A5: Uma classe especial. Naquele tempo não tinha uma sala de atendimento. Na 
época, não era nem a Crede era a DELE – Delegacia de Ensino, nos anos 1990. 

 

O estudante A5 vivenciou a experiência de estudar na Classe Especial que, 

segundo a Política Nacional de Educação Especial (1994), é uma sala organizada para 

constituir um espaço próprio para o processo de ensino-aprendizagem do alunado da 

Educação Especial (BRASIL. MEC, 1994). No entanto, sua experiência não foi exitosa, pois, 
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segundo o entrevistado, tratava-se de um espaço “abandonado” e também algo muito inicial 

na cidade em que reside, no caso Crato-Ce.  

O aluno do Mestrado (AM) apresentou experiências mistas, algumas com escolas 

sem atendimento especializado e uma no “Instituto Helena Antipoff, no Rio de Janeiro – RJ”. 

Atualmente “Instituto Municipal Helena Antipoff 79 (IHA), é o órgão da Secretaria Municipal 

de Educação responsável pela Educação Especial nesta Rede Pública de Ensino”. Esse espaço 

é responsável pela formação de professores e pelo acompanhamento dos alunos [...] com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento/Tea e altas habilidades/superdotação. 80. 

Os Alunos A4 e A5 vivenciaram esse período (da consolidação de iniciativas 

oficiais) e eles, em muitos momentos, imprimiram um esforço autoral para conquistar seus 

conhecimentos na caminhada da Educação Básica. Suas histórias confirmam que “a proposta 

de integração implementada não se configurou em sua essência e por excelência em um 

modelo de Educação libertador cuja meta era fugir do fenômeno da segregação [...] (COSTA, 

2012, p. 102)”. Portanto, nesse processo, foram autores de seu desempenho, dificuldades e 

vitórias.  

Os alunos (A1, A2 e A3) estudaram no período pós 1990, denominado de início e 

expansão da Educação Inclusiva tanto na Educação Básica quanto no Ensino Superior. Nos 

anos 2000, período do início da escolarização desses alunos, já havia alguns acontecimentos e 

documentos importantes no campo da inclusão, quais sejam: i) a Declaração de Salamanca 

(1994); ii) Política Nacional de Educação Especial (1994); iii) a LDB (1996), dentre outros. 

O Aluno A3 morou em Pernambuco, na cidade de Moreilândia, e relata que “na 4ª 

série 81, uma professora transcrevia alguns textos em letras grandes” uma experiência 

                                                           
79 Helena Antipoff foi “professora e psicóloga, desenvolveu um trabalho pioneiro com Educação Especial no 
Brasil. Nascida na Rússia, em 1892, veio para o Brasil a convite do Governo de Minas Gerais, em 1929, para 
participar da reforma do ensino público mineiro. A reforma, inspirada no ideário da Escola Novista, previa a 
criação de um Instituto de Aperfeiçoamento de Professores, dedicado à formação de normalistas e com ênfase no 
ensino da Psicologia. Criou um laboratório de Psicologia neste centro e iniciou o estudo e a pesquisa em 
Psicologia da Educação. Os estudos práticos do laboratório originaram importante programa de pesquisa sobre o 
desenvolvimento mental, ideais e interesses das crianças mineiras, produzindo testes de inteligência. A partir 
destas pesquisas, Helena introduziu, pela primeira vez, o termo ‘excepcional’, ao invés de ‘retardado’. O termo 
cunhado pela educadora queria eliminar o estigma. Na visão de Helena, seria possível levar ao aluno excepcional 
programas de educação compensatória, que o fizessem alcançar um aprendizado mais incisivo”. Disponível em: 
< http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/exibeconteudo?article-id=96318 >. Acesso: 27 jul. 2017. 

80 Disponível em: < http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/exibeconteudo?article-id=96318 > Acesso: 27 jul. 2017. 
 
81 Segundo a LDB (9394/96), em seu Art. 23: “A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos 
semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na 
competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de 
aprendizagem assim o recomendar (BRASIL, 1996)”. Em 2006, na Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, foi 
proposta a ampliação para o Ensino Fundamental em nove anos, agregando o ano correspondente à 
alfabetização. Nessa transposição, a 4º série corresponde ao 5º ano do Ensino Fundamental (BRASIL, 2006).  
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marcante do Ensino Fundamental. Já no Ensino Médio, teve “[...] acompanhamento de uma 

professora itinerante, nome usado, em Pernambuco, para designar o professor especialista” 

(A3) (grifos nossos).  

O documento da Rede Municipal de Pernambuco que legitima a presença do 

Professor Itinerante (PI) orginalmente teve amparo legal na Resolução nº 15 de 23 de agosto 

de 1978 do Conselho Estadual de Educação de Pernambuco (CAVALCANTI, 2007).  

A Política Nacional de Educação Especial (1994), na qual a existência do 

professor itinerante poderia se apoiar na época que o estudante A3 cursou a Educação Básica, 

descreve a ação desse professor como sendo um “trabalho educativo desenvolvido em várias 

escolas por docente especializado, que periodicamente trabalha com o educando portador de 

necessidades educacionais especiais e com o professor da classe comum, proporcionando-lhes 

orientação, ensinamentos e supervisão adequados (BRASIL. MEC, 1994, p. 20)”.  

A aluna A1, apesar ter iniciado seu período escolar em meio aos debates sobre 

Educação Inclusiva, aproximadamente nos anos 2000, revela que fez seus estudos nas cidades 

de Jardim e Barbalha, no Ceará, e afirma que nunca teve nenhum acompanhamento na escola. 

Só passou a ser assistida quando ingressou na graduação, em primeiro momento, por uma 

amiga e depois com a criação do Nuarc.  

A estudante A2 vivenciou uma experiência que ela considera positiva. A mesma 

recorda que sua vida escolar, em Lavras da Mangabeira-CE, no Distrito de Amaniutuba, foi 

de um acompanhamento cuidadoso dos professores. Ela afirma que: “nas séries iniciais, as 

professoras sentavam comigo, me ajudavam com as questões dos espaços quando tinha 

atividades de pintura, para circular, aprender a ler, enfim, foram muito pacientes e cuidadosas 

comigo” (A2). Essa aluna contou com a sensibilidade dos profissionais que acompanharam 

seus primeiros momentos na escola.  

No decurso (Ensino Fundamental e Médio) da escolarização dos alunos A1, A2, 

A3, já estava em discussão e aprovação a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (2007), que não apresentava o ensino itinerante como parte 

dos serviços educacionais para o alunado alvo da Educação Especial e rompeu com um 

movimento de exclusão da política anterior, que afirmava que só poderia haver “integração 

instrucional” àqueles que “[...] possuem condições de acompanhar e desenvolver as atividades 

curriculares programadas do ensino comum, no mesmo ritmo que os alunos ditos normais” 

(BRASIL. MEC, 1994, p. 19). No caso do estudante A3, apesar do ensino itinerante ter seu 
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papel na história da Educação Especial, era um movimento de fora para dentro da escola. É 

importante dispor, diante desses relatos, que o processo inclusivo é coletivo, necessário e 

relevante em todos os espaços da sociedade.  

Ainda sobre a trajetória na Educação Básica, foi indagado também quando os 

estudantes tiveram o primeiro contato com recursos acessíveis. Observem os depoimentos:  
 
No computador, acho que foi em 2015. Minha apostila ampliada. Foi quando entrei 
aqui (A1). 
 
No Fundamental. Foi cedo (A2). 
 
Foi bem recente, por volta de 2007-2008, que eu tomei um conhecimento mais 
específico acerca deles (A3). 
 
O braille, eu tive contato quando eu voltei à escola, já no Ensino Especializado, lá na 
pré-adolescência (A4). 
 
Foi no ano passado. Quando eu fiz o pré-vestibular no SESC. Lá, eles ofereceram o 
material ampliado (A5) 82.  
 
Entre os 7 e os 8 anos de idade (AM). 

 

Percebe-se que esse primeiro contato com os recursos acessíveis são o reflexo da 

vida estudantil dos entrevistados. Os momentos em que eles descrevem para o primeiro 

contato com os diversos recursos de acessibilidade estão cronologicamente atrelados às 

experiências de sua realidade educativa. Correspondem aos períodos, na Educação Especial 

no Brasil, concernentes à Integração para os alunos A4 e A5 (principalmente Educação 

Infantil e início do Fundamental). No entanto, no decorrer da escolarização destes (A4 e A5), 

a Educação já se encaminhou para a proposta de Inclusão, que corresponde momento escolar 

dos estudantes A1, A2 e A3.  

Ainda sobre os recursos acessíveis, complementou-se a informação sobre seu uso 

indagando-se sobre quais alunos os utilizam atualmente para estudar. Observem: 
 

Eu geralmente utilizo o computador e com ampliação de letra (A1). 
 
Não, normalmente eu uso as mesmas coisas que as pessoas que não têm deficiência 
usam. Apostila normal. Não amplio, mas sinto a necessidade de ampliar (A2).  
 
Bom, a maioria deles diz respeito a recursos informáticos, DOSVOX, texto 
ampliado impresso, material em áudio, esses materiais básicos (A3). 

                                                           
82 “O Serviço Social do Comércio (Sesc) é uma instituição de caráter privado e sem fins lucrativos, mantida por 
empresários do comércio de bens, serviços e turismo e administrada pela Fecomércio (Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará)”. A instituição oferta cursinho pré-vestibular atendendo a 
demanda de candidatos ao vestibular. Disponível em: < http://www.sesc-ce.com.br/institucional/conheca-o-
sistema-fecomercio/> Acesso em: 07 set. 2017. 
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Hoje os recursos que eu utilizo, já na Educação Especial, é o áudio e o braille. O 
sintetizado de voz, NVDA 83 de áudio e o DOSVOX. São os que eu uso diariamente 
(A4). 
 
Texto ampliado. Não gostei do sintetizador, a voz é muito robótica, não tem a 
colocação. Por exemplo, aparece um artigo, ele não vai dizer o nome ‘artigo’, vai 
dizer ‘A R T’ alguma coisa (A5). 
 
Sintetizador de voz e auxílio de uma monitora (AM). 

 
 

Os recursos se tornam mais acessíveis quando atendem “[...] ao mesmo tempo às 

diversas condições visuais dos alunos [...]” isso “pressupõe a utilização do sistema braille, de 

fontes ampliadas e de outras alternativas no processo de aprendizagem (BRASIL, 2007, p. 

27)”. Essa variedade dá suporte a uma possibilidade de acesso ao conhecimento e, no que se 

refere aos entrevistados, pode-se observar certa personalização e preferência em determinados 

recursos advogando assim, suas identidades de pessoas com deficiência visual 

(AMARILIAN, 1997, 2004).  

Um bom exemplo de compreender essa personalização é o uso da bengala para o 

cego. O mundo dos objetos táteis se torna diferente. Ele, em determinados momentos, não 

começa a perceber o mundo na epiderme da mão e sim na ponta do bastão. A bengala passa a 

fazer parte do seu corpo, sendo uma maneira individual e não visual de explorar o mundo que 

o cerca (MASINI, 1992).  

Cabe ainda relatar um aspecto importante nesse processo de escolarização e da 

vida social. A participação da família. Foi indagado aos estudantes se os familiares conhecem 

ou ajudam na utilização dos recursos acessíveis. O motivo desse questionamento é por 

entender que “a família tanto pode ser uma rede de apoio quanto impeditiva dos processos de 

desenvolvimento e educabilidade de seus membros (CHACON; DEFENDI; FELIPPE, 2007, 

p. 133)”.  

Os estudantes A1, A2, A3 e A5 manifestaram que os mesmos conhecem, mas não 

sabem auxiliar para o momento de estudo, por exemplo, ampliando a fonte de um texto. A 

mãe do aluno A3, apesar de não deter conhecimento sobre materiais acessíveis, é muito 

presente na vida dele em todos os momentos na universidade. No caso do estudante A4, ele 

relata que possui familiares com deficiência visual e que, por esse motivo, eles conhecem e 

utilizam esses recursos. De acordo com Chacon et al. (2007), é nesse momento que a família 

                                                           
83 O leitor de telas NVDA que significa, em Inglês, “Acesso Não-Visual ao Ambiente de Trabalho” é utilizado 
no computador. “Através de voz sintética, o NVDA permite que usuários cegos ou com deficiência visual 
possam acessar e interagir com o sistema operacional Windows e vários outros aplicativos”. Disponível em: < 
http://www.acessibilidadelegal.com/33-manual-nvda.php > Acesso em: 29 jun. 2017. 

http://www.acessibilidadelegal.com/33-manual-nvda.php
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deve ser uma grande parceira no processo de inclusão, principalmente no acesso aos recursos 

pedagógicos e tecnológicos específicos. Quando esses não estão acessíveis, dificultam o 

processo de aprendizagem. 

Existe também a experiência do esforço sensível, que modifica a qualidade da 

aprendizagem da pessoa com deficiência visual. O aluno do mestrado (AM) relata uma 

experiência marcante no que concerne ao acompanhamento familiar. Ele descreve que, aos 

seis anos, quando foi feito o diagnóstico da perda visual, seus pais não conheciam os recursos 

acessíveis. Na época, o médico que fez o diagnóstico orientou para reduzir a distância dos 

objetos que necessitassem de visualização. Ele acrescenta que foi feita uma correção óptica 

para leitura e escrita com indicação do uso da telelupa 84 para visualizar objetos à distância. 

Sua mãe, muito observadora, começou a transcrever com caneta pincel fina para que ele 

pudesse ler o que os colegas copiavam em sala. Além disso, de forma muito autoral (ou 

autodidata), gravava áudios em fitas para depois serem utilizados como material de apoio ao 

estudo.  

  A família que participa tem papel fundamental no processo de inclusão 

educacional. No caso dos sujeitos da pesquisa, há um sentimento de luta comum a todos os 

familiares por melhores condições para seus filhos, mesmo não conhecendo ou utilizando 

recursos acessíveis. Com relação à função da escola, esta é descrita nas lembranças dos 

sujeitos da pesquisa como um contexto de ausência de recursos e acompanhamento. Em 

alguns casos, esse processo inclusivo se apresentou de maneira pontual com pequenos gestos, 

como relatou a aluna A2 e na execução de ações da política vigente à época, como foi a 

experiência do professor itinerante (aluno A3) e da sala de atendimento (aluno A4).   

 A educação inclusiva só se torna efetiva se houver uma preocupação com os 

aspectos relevantes e necessários ao processo de ensino e aprendizagem. Numa escola 

inclusiva, a relação entre docentes e discentes deve somar com apoio incondicional da família. 

Escola e família são instituições inseparáveis na construção de resultados positivos para as 

pessoas com deficiência visual (CHACON et al., 2007; COSTA, 2012). 

 As experiências descritas e ponderadas nesse item funcionam como um 

diagnóstico das condições em que esses alunos chegaram ao contexto universitário. O 

objetivo é subsidiar a tomada de decisões, objetivando a melhoria da qualidade de seu 

desempenho (LUCKESI, 2005). Partindo dessa realidade educativa, inicia-se a análise sobre 

                                                           
84 “São telelupas de acoplagem em óculos monoculares, binoculares ou manuais, que permitem trabalho em uma 
distância maior. Essas lentes, embora tenham restrição de campo, permitem conforto visual pela qualidade de 
iluminação e por deixar as mãos livres (BRASIL. MEC, 2006, p. 54)”. 
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os elementos de acessibilidade concernentes aos processos seletivos (vestibular e seleção de 

mestrado) na URCA.  

 

6.2 Avaliação da Aprendizagem em Processo Seletivo (Vestibular e Seleção de Mestrado) 

– do fazer às sugestões 

 

Avaliar a aprendizagem em um processo seletivo implica classificar os aprovados 

daqueles que não lograram êxito. Entre os diversos instrumentos de avaliação, um muito 

comum, na nossa cultura, é a prova escrita (MORETTO, 2005). Esta é aplicada nos processos 

seletivos – vestibular, ENEM, seleções de mestrado e doutorado, concursos, dentre outros. 

Para este estudo, o foco é o vestibular e a seleção de mestrado que têm, como candidatos, 

pessoas com deficiência visual.  

A avaliação adotada no vestibular da URCA é composta de dois dias de provas 

divididos da seguinte forma: o primeiro dia são as provas de Física, Matemática, Química e 

História e, no segundo dia, Biologia, Geografia, Língua Portuguesa/Literaturas Brasileira e 

Portuguesa, Língua Estrangeira e Redação.  

Segundo a vice-presidente da CEV, a “[...] frequência de alunos com deficiência 

visual inscritos nos vestibulares é muito baixa, se comparada a número geral de inscrições. A 

média é de 2 ou 3 candidatos. No último vestibular, 2017.2, foram 2 candidatos com baixa 

visão e 01 cego”. Nos vestibulares acompanhados pela pesquisa (2016.2 e 2017.1), cumpre 

mencionar que, em 2016.2, ingressou um aluno com baixa visão.  

No caso do processo de seleção de mestrado (ocorrido de março a junho/2017), 

este é composto por etapas. A primeira é uma prova escrita com indicação bibliográfica 

prévia. As etapas seguintes são: entrevista, análise de projeto de pesquisa e avaliação de 

currículo.    

 Esses processos seletivos ainda não se adequaram à legislação de cotas em âmbito 

nacional, determinada pela Lei Federal nº 13.409 de dezembro de 2016, que altera a Lei 

Federal Nº. 12.711/2012, que dispõe sobre a reserva de vagas para pessoas com deficiência. 

Assim como a Lei Estadual 16.197 de 17 de janeiro de 2017, que dispõe sobre a instituição do 

sistema de cotas nas instituições de Ensino Superior do estado do Ceará. Esta última prevê um 

prazo até o primeiro processo seletivo do ano de 2019 para as adequações necessárias ao 

atendimento dos alunos com deficiência.  
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6.2.1 Os Processos Seletivos e o Ato de Inscrição 

 

Segundo informações encontradas na internet, o edital é publicado no site da 

URCA. É um material que apenas os videntes podem acessá-lo, pois é necessário identificar o 

link de acesso à comissão de vestibular 85.   

O Edital do processo seletivo chama atenção pelas condições estabelecidas no 

certame para o atendimento à pessoa com deficiência visual. Questionou-se, no edital, se os 

alunos identificavam informações que assegurassem o atendimento a uma pessoa com 

deficiência. Os estudantes responderam da seguinte forma: 
 

Não, tinha não (A1). 

Encontrei as orientações dizendo que eu podia ter acesso à prova ampliada, a ledor e 
a transcritor (A2). 

O edital previa atendimento especial para alguns grupos, como para deficiente 
visual, deficiente auditivo. Sala de fácil acesso. Existiam alguns elementos que 
permitiam essa acessibilidade (A3). 

Tinha. Eles pediam lá dois métodos que você queria fazer. Não, parece que três 
métodos. Dava a opção: ledor, braille ou DOSVOX (A4). 

Minha noiva identificou. Prova ampliada, sala especial. Fiz numa sala sozinho (A5). 

Em alguns pontos: em respeito à isenção da taxa de inscrição e acessibilidade na 
realização da prova (AM). 

 
Os alunos identificaram indicações para o atendimento da pessoa com deficiência, 

exceto a aluna A1. Entre as opções, os editais apontavam: ledor, braille, DOSVOX, prova 

ampliada, dentre outros.  É necessário acrescentar que os estudantes participantes da pesquisa 

se submeteram a vestibulares entre os anos de 2012 e 2016. Em 2012, já existia, segundo a 

vice-presidente da CEV, indicações no edital para as pessoas com deficiência. Vale ressaltar 

que a legislação que versa sobre esse assunto data do ano de 1996, quando foram descritas, 

pela primeira vez, através de uma circular detalhada, desde as necessidades do edital e as 

condições para atender às pessoas com deficiência em exames de vestibular (BRASIL. MEC, 

1996). Ademais, a acessibilidade também está prevista em outros documentos oficiais 

(BRASIL, 2000, 2002, 2003, 2015; BRASIL, MEC, 1999). 

No processo de ingresso (vestibular ou seleção de mestrado), os entrevistados 

descreveram como foi a inscrição. Indagou-se sobre quem efetuou a inscrição no vestibular e 

no processo seletivo de mestrado. Vejam as respostas:  
 

                                                           
85 Disponível em: < http://cev.urca.br/cev/vestibular.php> Acesso em 11 set. 2017. 

http://cev.urca.br/cev/vestibular.php
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Foi o pessoal da escola que eu estudava (A1). 

Eu mesma fiz (A2). 

Fui eu que fiz (A3). 

Foi outra pessoa, foi um colega que fez no site (A4). 

Não. Foi minha noiva (A5) 

De iniciativa própria, com o auxílio de uma monitora (AM). 

 

Os alunos demonstraram certa dependência no ato de se inscreverem, pois, dos 6 

alunos, 3 não conseguiram fazer sozinhos e 1 necessitou do auxílio de uma monitora. O 

momento de inscrição, a partir dessas respostas, revela-se não acessível.  

A vice-presidente da CEV descreve que “a inscrição é on line para todos os 

candidatos. Em ambos os certames, as inscrições eram efetuadas no site da URCA, em um 

espaço destinado para esse acesso. No caso dos candidatos com deficiência, eles preenchem o 

requerimento (formulário), colocando o laudo e os recursos necessários para a prova”. Na 

seleção de mestrado, além da inscrição via site, era necessária a entrega de documentos e o 

laudo médico comprobatório da deficiência junto a Pró-Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa 

(PRPGP) da Universidade Regional do Cariri (URCA). 

Por não ter acesso aos editais (dos anos de 2012 a 2015, que contemplam os 

processos seletivos de 4 dos sujeitos pesquisados), analisaram-se as últimas edições do 

vestibular, para identificar o que os alunos com deficiência visual que se candidataram aos 

certames de 2016.2 86 e 2017.1 encontraram, no edital. Foram observadas as seguintes 

informações e indicações:  
 
5.2.1. Os candidatos PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, de acordo 
com a Lei nº 7.853/1989 e o Art. 27, Incisos I e II do Decreto 3.298/1999, poderão 
solicitar atendimento especial para a realização das provas, mediante entrega de 
Laudo Médico, fotocópias do RG e CPF, de acordo com o tipo de solicitação, a 
seguir:  

a) no caso de deficiência visual: Prova em Braile, Prova fonte ampliada, Auxílio de 
Ledor, Auxílio de Transcritor ou Auxílio de Ledor/Transcritor;  

b) no caso de deficiência auditiva plena: Tradutor-intérprete de Libras, Guia-
intérprete, Leitura labial;  

c) no caso de deficiência física que impossibilite o preenchimento do Cartão-
Resposta pelo próprio candidato: Auxílio de Transcritor;  

d) no caso de dificuldade acentuada de locomoção: sala de fácil acesso e mobiliário 
acessível; 

                                                           
86 O Aluno A4 se submeteu a esse certame. 
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e) solicitação de tempo adicional de uma hora a mais do tempo previsto (URCA, 
2016, 2017). 

   
Nos editais 2016.2 e 2017.1, analisados na pesquisa, são apresentadas indicações 

para o atendimento de pessoas com deficiência no certame e algumas contemplam as 

necessidades do candidato com deficiência visual. Todavia, é necessário retirar 

“PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS” 87 e atualizar a nomenclatura utilizada 

para “pessoas com deficiência ou em condição especial”, se possível sem estar tudo em 

maiúsculo. Geralmente a utilização de caracteres maiúsculos chama a atenção de quem acessa 

qualquer material, no entanto, também pode denotar certa exposição. Para as pessoas com 

deficiência, não há o interesse de se expor, mas sim de garantir os recursos acessíveis. 

Recomenda-se acrescer, também na fundamentação legal, as seguintes legislações: Lei 

10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras 

providências; Decreto nº 5626 de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei nº 10.436, de 

24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei 

nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000; e, a Lei nº 13.146 de 6 de julho de 2015 (BRASIL, 

2015). Esses documentos tratam de condições de acessibilidade e inclusão. 

Ademais, não há uma indicação do tamanho da fonte (18 ou 24), em que texto e 

imagens serão ampliados, como já existe, por exemplo, no ENEM. No seu edital do ano de 

2017 (INEP, 2017), no item 2.2.2, o candidato pode: 
 
[...] solicitar, em campo próprio do sistema de inscrição, o auxílio ou o recurso de 
acessibilidade de que necessitar, de acordo com as opções apresentadas: prova em 
braille, tradutor-intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras), prova com letra 
ampliada (fonte de tamanho 18 e com figuras ampliadas), prova com letra 
superampliada (fonte de tamanho 24 e com figuras ampliadas), guia-intérprete 
para pessoa com surdocegueira, auxílio para leitura, auxílio para transcrição, 
leitura labial, tempo adicional, sala de fácil acesso e mobiliário acessível, de 
acordo com as opções apresentadas 88 (grifos nossos). 

 

Descrever esses detalhes dá ao candidato uma maior segurança de que suas 

necessidades serão atendidas da forma correta. Essa situação também se aplica ao processo 

seletivo do Mestrado. No edital desse certame, não há referência, no processo de inscrição, às 

                                                           
87 A nomenclatura “portadores de necessidades especiais” foi usada como terminologia da Educação Especial até 
o ano de 2007, quando a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência adota a 
expressão “pessoa com deficiência”, em todo o seu texto, para identificar seus direitos e suas necessidades. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm > Acesso em: 
09 out. 2017.   
 
88 Disponível em: < http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/edital/2017/edital_enem_2017.pdf> 
Acesso em: 30 jun. 2017. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm
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necessidades advindas de candidatos com deficiência. O documento só descreve, no item 6.1, 

que trata da prova dissertativa, a possibilidade do candidato requerer uma condição especial 

para a realização da mesma. Veja a seguir:  
 
6.1) 1a ETAPA (Prova Dissertativa – Classificatória e Eliminatória): A primeira 
etapa da seleção constará da avaliação da prova dissertativa. 

a) A prova, de caráter eliminatório, terá duração de 4 (quatro) horas. A prova escrita 
deverá ser feita pelo/a próprio/a candidato/a, à mão, não sendo permitida a 
interferência e/ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato/a 
que tenha solicitado condição especial, em função de deficiência que 
impossibilite a redação pelo/a próprio/a. Neste caso será designado, pela 
Comissão de Seleção, um profissional para auxiliar o/a candidato/a na prova 
(URCA, 2017) (grifos nossos). 

 

Por conter somente essa referência, a dificuldade foi identificada durante o 

processo com o questionamento, elaborado na época pelo candidato, sobre como proceder 

para efetuar a inscrição e declarar suas necessidades para a realização da prova. Para tanto, o 

Nuarc foi acionado pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo do Mestrado 

Profissional em Educação (MPEDU) e, no sentido de responder às necessidades do candidato 

e de outros que também quisessem se inscrever, publicou a seguinte nota no site: 
 
:: Inscrição de Pessoa com Deficiência: Informamos que, para melhor atendimento 
dos candidatos com deficiência, necessitamos do seguinte: 

a) Laudo comprobatório de deficiência; 

b) Solicitação impressa de quais recursos de acessibilidade serão necessários para 
sua participação no concurso 89. 

 
Diante das necessidades apresentadas nos editais (Vestibular e Seleção de 

Mestrado), faz-se necessário dispor o que determina a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) sobre 

esse assunto. Vejam:  
 
Art. 30.  Nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos 
oferecidos pelas instituições de ensino superior e de educação profissional e 
tecnológica, públicas e privadas, devem ser adotadas as seguintes medidas: 

I - atendimento preferencial à pessoa com deficiência nas dependências das 
Instituições de Ensino Superior (IES) e nos serviços; 

II - disponibilização de formulário de inscrição de exames com campos 
específicos para que o candidato com deficiência informe os recursos de 
acessibilidade e de tecnologia assistiva necessários para sua participação; 

                                                           
89 Disponível em: < http://www.urca.br/novo/portal/index.php/latest-news/43508-urca-torna-publica-a-abertura-
das-inscricoes-para-a-selecao-ao-curso-de-mestrado-profissional-em-educacao-mpedu > Acesso em: 30 jun. 
2017. 

http://www.urca.br/novo/portal/index.php/latest-news/43508-urca-torna-publica-a-abertura-das-inscricoes-para-a-selecao-ao-curso-de-mestrado-profissional-em-educacao-mpedu
http://www.urca.br/novo/portal/index.php/latest-news/43508-urca-torna-publica-a-abertura-das-inscricoes-para-a-selecao-ao-curso-de-mestrado-profissional-em-educacao-mpedu
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III - disponibilização de provas em formatos acessíveis para atendimento às 
necessidades específicas do candidato com deficiência; 

IV - disponibilização de recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva 
adequados, previamente solicitados e escolhidos pelo candidato com 
deficiência; 

V - dilação de tempo, conforme demanda apresentada pelo candidato com 
deficiência, tanto na realização de exame para seleção quanto nas atividades 
acadêmicas, mediante prévia solicitação e comprovação da necessidade; 

VI - adoção de critérios de avaliação das provas escritas, discursivas ou de redação 
que considerem a singularidade linguística da pessoa com deficiência, no domínio 
da modalidade escrita da língua portuguesa; 

VII - tradução completa do edital e de suas retificações em Libras (grifos nossos) 
(BRASIL, 2015). 

 

Acrescenta-se que, na análise do ato de inscrição, não há, nos processos seletivos 

analisados, a disponibilização de formulários on line com campos específicos para o 

candidato informar os recursos de acessibilidade necessários à sua participação no certame. 

Cabe ainda ressaltar que esses incisos também se referem às condições de permanência do 

aluno na universidade. A dilação do tempo, por exemplo, também pode ser utilizada na 

aplicação de prova realizada como atividade de uma disciplina em um curso de graduação. 

Após analisar as condições de acessibilidade no ato da inscrição, no item a seguir, faz-se o 

detalhamento dos recursos utilizados na realização das provas e uma análise sobre essa 

experiência.  

 

6.2.2 Os recursos acessíveis e a prova  

 

Acessibilidade “é a possibilidade de qualquer pessoa, com ou sem deficiência, 

acessar um lugar, serviço, produto ou informação de maneira segura e autônoma. Sem 

nenhum tipo de barreira” (GABRILLI, 2015) 90. Esse conceito antecede o fenômeno inclusivo, 

que necessita de um ambiente acessível para que autonomia e segurança sejam alcançadas. 

Conforme descrito no capítulo 2 dessa tese, o candidato com deficiência visual pode se valer 

dos seguintes recursos de acessibilidade nos dias de prova: i) provas orais; ii) prova em 

braille; iii) auxílio do ledor; iv) auxílio do ledor/transcritor; v) o uso de sintetizador de voz, 

dentre outros (BRASIL. MEC, 1996, 2003).  

                                                           
90 Disponível em:< http://www.portalinclusivo.ce.gov.br/phocadownload/publicacoesdeficiente/guia-sobre-a-lei-
brasileira-de-inclusao-LBI.pdf> Acesso: 30 jul. 2017 

http://www.portalinclusivo.ce.gov.br/phocadownload/publicacoesdeficiente/guia-sobre-a-lei-brasileira-de-inclusao-LBI.pdf
http://www.portalinclusivo.ce.gov.br/phocadownload/publicacoesdeficiente/guia-sobre-a-lei-brasileira-de-inclusao-LBI.pdf
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Compreendendo a relevância dos recursos acessíveis, foi indagado como as 

Comissões dos Processos Seletivos (Vestibular e Seleção de Mestrado) trataram as 

solicitações dos estudantes para providenciar os mesmos. Acompanhem os relatos dos alunos, 

exceto da estudante A1, que não solicitou recursos: 
 
Eles entraram em contato para confirmar, se eu viria fazer a prova. Se eu ia estar 
aqui no dia, tudo direitinho (A2). 

Assim, teve um telefonema para perguntar se, de fato, eu ia querer a prova ampliada 
e se, de fato, eu ia estar no dia do vestibular. Mas, com relação à realização das 
provas, foi uma sensação positiva, salvo um pequeno imprevisto no segundo dia, um 
pequeno erro na prova de Espanhol, que foi a língua estrangeira escolhida. Tudo 
correu bem e esse pequeno erro foi corrigido rapidamente. Então, com relação ao 
atendimento, eu considero que foi satisfatório (A3). 

Sim. Teve todo esse contato. Foi confirmado. Eu vim deixar o requerimento, porque 
foi pedido. Deixei esse material. Tinha uma pessoa pra me receber assim que abriu 
os portões. Na época, foi avisado que tinha uma pessoa que vinha me buscar (A4). 

Não, da comissão, não pra mim. Mas ligaram para ela [noiva], e ela falou. Quem 
ligou pra mim foi o pessoal do ENEM, que fez, coloquei meu telefone, pedi a prova 
ampliada. Mas, da URCA, ligaram para ela (A5). 

Sim. Fui atendido pelo Núcleo de Acessibilidade da URCA, do qual foi reservada 
uma sala exclusiva, possuindo total silêncio necessário, com um notebook tendo 
uma boa fala sintetizada (AM). 

 

No caso da CEV, há uma preocupação em atender os itens descritos no edital. O 

procedimento consiste em confirmar o comparecimento do candidato para a confecção do 

material; e a contratação do pessoal, (ledor/transcritor) e um revisor para a prova braille. 

Na seleção de Mestrado, a comissão organizadora, em primeira experiência no 

certame, recorreu ao acompanhamento do Nuarc, conforme afirmou o aluno do mestrado 

(AM). A presença do Núcleo de Acessibilidade é condição sine qua non para o 

acompanhamento ou assessoria nos processos seletivos da universidade em que alunos com 

deficiência estejam inscritos. Esse acompanhamento está previsto no Decreto nº 7.611, de 17 

de novembro de 2011, que dispõe sobre a Educação Especial, o Atendimento Educacional 

Especializado e dá outras providências em seu Art. 5 § 5º que os núcleos de acessibilidade 

visam eliminar barreiras físicas, de comunicação e de informação que possam restringir a 

atuação dos estudantes com deficiência no âmbito acadêmico (BRASIL, 2011).  

Analisando o processo de aplicação da prova para os alunos com deficiência 

visual, questionou-se quais recursos que os entrevistados pediram para a realização da mesma. 

Conforme os relatos, os recursos requeridos foram os seguintes:  
 

Fiz a prova convencional (A1). 
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Um ledor, a prova ampliada e a transcrição do gabarito (A2). 

Prova ampliada, auxílio na transcrição do gabarito, gravação do texto definitivo de 
redação, transcrição da redação e ledor (A3). 

Eu solicitei o ledor. Sempre. Até hoje, no ENEM, prova de concurso, sempre 
quando eu vou, solicito o ledor (A4). 

[...] Prova ampliada, sala especial. Fiz numa sala sozinho também (A5). 

A princípio, com ledor, porém, preferi realizá-la com auxílio de sintetizador de voz 
(AM). 

 

Observa-se que a única que não utilizou recursos de acessibilidade foi a estudante 

A1. Ela relata que não lembra exatamente se o edital apresentava as opções de recursos para a 

realização das provas. O fato prejudicou no momento da avaliação, pois precisou de um 

esforço expressivo para executar essa tarefa. Ela descreve: “Eu tive dificuldade na questão do 

tamanho da letra. Eu demorei a responder as questões” (A1). Além do desconforto das letras 

que não estavam ampliadas, segundo a aluna, a iluminação da sala, que não ajudou, devido a 

sua sensibilidade à luz. Algumas pessoas com baixa visão apresentam uma sensibilidade mais 

aguçada à luminosidade; a estas, é preciso adaptar o espaço para que o excesso de claridade 

não ofusque sua condição visual (DOMINGUES, 2010).  

Esses recursos são importantes para o desenvolvimento da prova e fazem parte 

das necessidades desses alunos para um melhor desempenho. A utilização deles no caso dos 

alunos com baixa visão pode ajudar na qualidade da função visual (prova ampliada, ledor, 

transcritor) e para o cegos (ledor, prova braille) proporciona o acesso à informação, 

acrescendo, para ambos, a possibilidade de um melhor resultado (AMIRALIAN, 2004; 

BRASIL, 2008; MASINI, 1993).  

No que concerne à realização da prova, foi questionado aos alunos sobre como foi 

a experiência no processo seletivo:  
 
Eu acho que foi boa, porque melhorou para eu fazer a prova (A2). 

Foi uma experiência tensa, porque não há uma segurança em relação a toda bagagem 
de aprendizado anterior, e, mesmo quando se chega no dia, não se sabe se vai dar 
tudo certo. Realmente, todos os recursos não eram disponibilizados de modo 
equilibrado, de modo igualitário. E tudo isso causa certa instabilidade psicológica no 
candidato (A3). 

Eu tinha deixado meu celular na calçada. Não interessava. Tinha que tirar o celular 
do bolso. Nesse tempo, você andando, subindo e descendo. Eu disse assim: 
‘Esquenta os nervos’.  Teve a ledora e a fiscal. Ficou um pouco tenso por causa da 
questão do celular. Me disseram que eu tinha que deixar lá fora. Mesmo desligado, 
não podia ficar. Ficou só por conta disso mesmo, mas foi rápido, não por conta da 
prova. Assim, a intensidade [sentimento] da prova, ela veio no outro dia, entendeu? 
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Ela não vem no mesmo dia. Foi mais questão do tempo. A manhã toda. Aí vem a 
questão da redação. Foi aquela coisa toda. Você se agita no finalzinho (A4). 

Foi melhor do que a primeira. Muito melhor (A5). 

Satisfatória. No entanto, apreensiva (AM). 

 
Identifica-se ainda a necessidade de dispor de mais elementos que possam dar, aos 

candidatos, uma maior segurança no atendimento e nos recursos ofertados. O estudante A4 

acrescenta que a condição de iniciar uma prova numa sala em que tinha outro candidato com 

baixa visão acompanhado de um ledor tornou a experiência difícil. Relata que a concentração 

fica comprometida com a presença de outra pessoa que também precisa de leitura em voz alta. 

Ele afirma que solicitou sua remoção para outro ambiente, conforme o que havia solicitado 

via requerimento, e foi atendido. Com relação a este ocorrido, além da questão emocional, 

seria necessário um tempo maior para a execução da prova, visto que esses percalços 

comprometeram a contagem do tempo. Infelizmente a legislação não apresenta nenhuma 

indicação sobre a questão do ledor e tampouco alguma punição para algum intercurso com 

relação ao tempo de prova. O que aluno poderia alegar seria o exemplo do ENEM, que ao 

encaminhar o aluno para o acompanhamento do ledor, deve ser feito de forma individualizada 

e em sala separada (INEP, 2012).  

Com relação o tempo de prova, a LBI define, em seu Art. 30, Inciso V, que a: 

“dilação de tempo, conforme demanda apresentada pelo candidato com deficiência, tanto na 

realização de exame para seleção quanto nas atividades acadêmicas, mediante prévia 

solicitação e comprovação da necessidade (BRASIL, 2015)”. Não há algo descrito sobre 

punição, no entanto, o desrespeito à lei, por si, já constitui o que se poderia chamar de 

infração. Nessa situação, o aluno poderia recorrer, por se sentir prejudicado durante o 

processo, salvo ocorra alguma compensação temporal durante a prova.  

Ainda com relação à prova, na busca de identificar o que se pode criar ou 

aprimorar, foi solicitado aos alunos que apresentassem as dificuldades enfrentadas no decurso 

da avaliação. A pergunta era: qual a sua maior dificuldade na realização da prova? 
 
O tamanho da letra (A1). 

Os textos, porque estavam muito extensos para poder ler (A2). 

Talvez a maior dificuldade seja com relação a imagens, gráficos, tabelas, que nem 
sempre vêm muito organizados, porque, como a prova é ampliada, às vezes 
desconfiguram um pouco, ou então fica um pouco borrado. Às vezes, há também 
uma dificuldade na descrição. Descrever imagem é complicado, até pelo ledor 
mesmo, nem sempre é tão fácil. A principal dificuldade é essa (A3). 
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Na prova, é a questão de gráfico. Você não ter o gráfico pra sentir o que está naquele 
mapa (A4). 

Foi só essa parte visual mesmo, por exemplo: preencher o caderno de resposta, 
porque ele não vem ampliado. Foi minha maior dificuldade (A5). 

Ter acesso aos livros, pois a grande maioria não possui em formato Portable 
Document Format (PDF). Comprar ou até mesmo encontrá-los em bibliotecas. O 
tempo fornecido para a realização da prova foi quase insuficiente para realizá-la com 
sintetizadores de voz e notebook com baixo desempenho para produção textual a 
partir de fala sintetizada (AM). 

 

As dificuldades apresentadas foram: tamanho da letra na prova e no caderno de 

resposta; a qualidade da ampliação no que concerne a imagens, gráficos e tabelas; o tempo de 

prova; a extensão dos textos; qualidade do sintetizador de voz, dentre outros. Essas 

necessidades podem ser atendidas quando se observam as condições de acessibilidade 

apropriadas para alunos com baixa visão e cegueira. Para gráficos e imagens, existem a 

descrição ou Audiodescrição, que pode realizada pelo ledor. As imagens em relevo na prova 

também facilitam, sobretudo, para a pessoa com cegueira. No que se refere aos textos, houve 

a indicação do cansaço visual (Aluna A2), muito comum para os estudantes com baixa visão. 

Nesse sentido, há uma particularidade, pois, por não serem cegos nem videntes, sua apreensão 

visual fragmentada dos textos, que também depende de sua acuidade e campo visual, faz com 

que ele necessite de mais esforço na leitura (AMIRALIAN, 2004; BRUNO, 2009; 

DOMINGUES, 2010; REILY, 2016). 

O aluno do mestrado (AM) acrescenta que a disponibilização de um material 

digitalizado fornece ao candidato mais condições para concorrer em qualquer processo 

avaliativo. Silva, Turatto e Machado (2002, p. 11) afirmam que: 
 
O acesso ao livro é relativamente fácil para as pessoas com visão e se torna difícil 
para as pessoas cegas. Estas ficam, na maioria das vezes, dependentes de instituições 
que disponibilizam livros em Braille para a leitura, ou de pessoas de boa vontade 
que ‘emprestam’ seus olhos e se tornam ‘ledoras’ 91. 

 

Recentemente, o Projeto Empreste sua Voz, “iniciado em maio de 2016, objetiva 

sensibilizar voluntários que possam ‘emprestar' a sua voz para gravações de audiolivros, 

inicialmente em poesia e prosa, referenciados como obras literárias sugeridas para leitura do 

vestibular, da Universidade Regional do Cariri” (OLIVEIRA et al., 2017, p. 241). No entanto, 

na seleção de mestrado, não houve tempo hábil para produção de material digitalizado nem 

em formato Portable Document Format (PDF).  

                                                           
91 Disponível em: <https://revista.acbsc.org.br/racb/article/viewFile/368/439> Acesso em: 03 jul. 2017. 
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No vestibular, os mapas, gráficos e tabelas também merecem uma atenção, pois 

demandam uma descrição padronizada para que qualquer candidato com deficiência visual 

tenha acesso às informações de forma equitativa. Porque os alunos manifestaram essa 

dificuldade, e para compreender essa experiência, indagou-se: na prova, como você 

interpretou as imagens, gráficos e tabelas para resolução de questões?  

Conforme o relato dos respondentes: 
 

Eu não me lembro se tinha, mas acho que não tinha tabela (A1). 

Nessa parte, também foi bem complicado, pois eles ampliaram a prova, mas os 
gráficos continuaram em tamanho normal (A2). 

Algumas que tinham textos complementares, eu tentei meio que me basear, 
sobretudo no texto, não ligar tanto pra imagem, as tiras, por exemplo, ou gráficos 
matemáticos, eu tentei ler só o texto. Todas as questões que precisam dessa 
interpretação, eu solicitava também ajuda do ledor para identificar tal parte da 
figura, que era de uma cor ou de outra, e eu ia associando as questões (A3). 

Ela [ledora] só descrevia o que tinha lá na folha. Até ela [a ledora] falava: ‘não sei 
nem como fazer aqui’. Ela disse: ‘tem a folha ali, o gráfico aqui’. Ela pegava: aqui é 
o mapa, aqui faz parte do Norte, é que a ledora que dizia (A4). 

Não. Eu ia mais pela pergunta. Ia tentar descrever o que estava nas imagens, 
desenhos e tabelas (A5). 

 
Os alunos com baixa visão (A1, A2, A3, A5) relataram que a experiência não foi 

positiva. Estes são os motivos: má qualidade da ampliação da prova; a não ampliação de 

gráfico; a questão das cores e do contraste. Todos são elementos possíveis de correção se 

observada a utilização de tecnologias assistivas apropriadas, tais como: i) gravador e 

fotocopiadora que amplie textos; ii) software de ampliação de tela do computador; iii) 

equipamento para ampliação de textos; iv) fornecimento de lupas, réguas de leitura; v) 

scanner acoplado a computador (BRASIL. MEC, 1999). No caso da prova para o candidato 

com baixa visão, a CEV descreve que a mesma vem ampliada e geralmente é solicitada, pelos 

candidatos, a fonte de tamanho nº 24 e não há descrição de imagens e gráficos. No intuito de 

melhorar a visualização, alguns desses candidatos solicitam a lupa. A justificativa fornecida é 

que os mesmos conseguem “ver”. Essa afirmação remonta à concepção dos “parcialmente 

cegos” ou de visão reduzida, em que o parâmetro ainda continua sendo o do vidente negando 

sua identidade da pessoa com deficiência visual, ou seja, da pessoa com baixa visão 

(AMARILIAN, 1997, 2004). 

O aluno com cegueira (A4) acrescenta questões importantes sobre o papel do 

ledor na descrição de mapas quando detalha parte do que vivenciou na realização das provas: 
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Pesquisadora: Você acha que esse ledor deveria ser um profissional capacitado ou 
poderia ser qualquer pessoa? 92 

A4: É porque assim: sim deveria ser um pouco capacitado, porque quando ele é 
capacitado e vai fazer a leitura de um mapa, não vai se perder tanto. Não vai ficar 
nervoso. 

Pesquisadora: Você lembra se teu ledor foi uma pessoa tranquila? 

A4: Foi nervosa, estava nervosa. Eu disse: se acalme moça. Quem está fazendo a 
prova sou eu [sorrisos]. Estava muito nervosa mesmo a pessoa.  

Pesquisadora: Aparentava não ter tido formação para essa função? 

A4: Sim, mas ela já tinha lido para outro candidato.  

  

  De acordo com as informações coletadas na CEV, na Prova Braille, vem uma 

descrição dos elementos gráficos. O aluno A4 é cego e fez a solicitação pela prova com ledor, 

condição que demanda uma leitura qualificada e informações na prova para que esse 

profissional possa descrever imagens e gráficos. Não há maiores descrições sobre esse serviço 

no edital do vestibular. Segundo a vice-presidente da CEV, o ledor precisa ser professor da 

Educação Básica, mas ao transcritor é solicitada uma certificação que o credencie a essa 

tarefa. Ademais, não há um treinamento específico para ler as provas de vestibular da URCA. 

  O INEP emitiu uma nota técnica 93 (ANEXO A), em 2012, partindo das 

necessidades apresentadas pelas pessoas com deficiência nas provas, dispondo sobre os 

“Serviços profissionais especializados e recursos de acessibilidade” no ENEM. O documento 

é a referência, até o momento, disponível no site e descreve sobre as diversas condições de 

realização da prova para quem requer um atendimento diferenciado. No que se refere aos 

candidatos com deficiência visual, o documento determina: 
 
5. Auxílio ledor: serviço especializado de leitura da prova para pessoas com 
deficiência visual, deficiência intelectual, autismo, déficit de atenção ou dislexia.  

                                                           
92 No ENEM de 2014, foram registradas queixas de candidatos cegos com relação à qualidade do trabalho do 
ledor no acompanhamento das provas. Segundo Hugo, um candidato que necessitou desse auxílio, “[...] O ledor 
descreve tudo, mapas, gráficos, imagens. As pessoas que me auxiliaram foram nota 10 no esforço, mas não eram 
especializadas no trabalho com deficientes. Isso faz diferença”. Nessa reportagem, uma pessoa que já foi ledora 
relata sua experiência: “Rafhael Peixoto foi ledor em 2010 e concorda. A falta de um treinamento específico 
gerou dificuldades para ele durante a prova. Rafhael conta que a primeira questão continha uma imagem que ele 
não sabia como descrever, só depois de algum tempo, o ledor descobriu que, na própria prova, existia uma 
descrição padronizada para a figura”. Disponível em: < https://www.terra.com.br/noticias/educacao/enem/enem-
candidatos-cegos-criticam-qualidade-dos-ledores,b9999f7e8a957410VgnVCM3000009af154d0RCRD.html > 
Acesso em: 03 jul. 2017. 
 
93 Esta nota técnica é o documento que faz referência ao atendimento diferenciado no ENEM. Disponível em: < 
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/nota_tecnica/2012/atendimento_diferenciado_enem_2012.pd
f > Acesso em: 04 jul.2017. 

https://www.terra.com.br/noticias/educacao/enem/enem-candidatos-cegos-criticam-qualidade-dos-ledores,b9999f7e8a957410VgnVCM3000009af154d0RCRD.html
https://www.terra.com.br/noticias/educacao/enem/enem-candidatos-cegos-criticam-qualidade-dos-ledores,b9999f7e8a957410VgnVCM3000009af154d0RCRD.html
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Obs.: Os ledores atuam em duplas e prestam serviço individualizado, em salas com 
apenas um participante.  

Os ledores que auxiliam participantes com deficiência visual contam com o apoio da 
Prova do Ledor, que contém os textos adaptados e a descrição das ilustrações, 
imagens, mapas, tabelas, gráficos, esquemas, fotografias, desenhos e símbolos.  

Ledores certificados também estão habilitados para atuar como transcritores.  

6. Auxílio para transcrição: serviço especializado de preenchimento das provas 
objetivas e discursivas para participantes impossibilitados de escrever ou de 
preencher o Cartão de Resposta.  

Os transcritores atuam em dupla (geralmente com o apoio de ledores) e prestam 
atendimento individualizado, em sala com apenas um participante (INEP, 2012). 

  

 O documento registra que o ledor com formação ainda pode atuar como 

transcritor. Infelizmente, não há no mesmo uma indicação definitiva para que esse ledor 

necessite ser certificado. No entanto, caracteriza-se a necessidade de formação para prestar 

esse serviço e estabelecer o perfil dos ledores. Cabe ainda registrar a existência da “Prova 

Ledor”, que “[...] contém os textos adaptados e a descrição das ilustrações, imagens, mapas, 

tabelas, gráficos, esquemas, fotografias, desenhos e símbolos (INEP, 2012)”, situação ainda 

não registrada nas provas do vestibular da URCA, segundo os relatos dos entrevistados nessa 

pesquisa. O que se conclui é que uma descrição sem padronização pode incorrer em 

dificuldades no fornecimento das informações para os alunos possam responder as provas. 

À CEV, indagou-se como é feita a seleção do ledor, caso o candidato solicite. A 

vice-presidente descreve que geralmente quem demanda essa necessidade com maior 

frequência é o candidato com baixa visão, pois são os que se inscrevem no vestibular. Para 

essa tarefa, são selecionados professores que trabalham na Educação e que têm domínio de 

língua estrangeira (Inglês ou Espanhol). Esse domínio da língua estrangeira, dependendo da 

escolha do candidato acerca dessa prova (Inglês ou Espanhol), assegura essa qualificação do 

ledor contratado, por exemplo, um professor com conhecimento em Espanhol ou outro 

profissional que saiba inglês. Para os dias de provas, são contratados dois ledores, por se tratar 

de um trabalho cansativo. No caso do transcritor, é necessário ser um profissional certificado 

com um curso de braille.  

No intuito de ainda compreender algumas necessidades dos alunos entrevistados, 

apresenta-se a seguinte pergunta: Você sentiu necessidade de alguma outra adaptação na 

prova, que pudesse qualificar a realização da mesma? Se sim, qual (is)? Os estudantes 

reafirmaram a necessidade de um melhor tratamento no que se referem a ilustrações, imagens, 

mapas, tabelas e gráficos. Apenas a aluna A1 que, por não estar com a prova ampliada, 
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reforçou a necessidade do tamanho da fonte. O estudante A5 acrescenta que, por conseguir 

distinguir cores, a imagem poderia ser colorida. Veja o trecho da entrevista: 
 
Pesquisadora: Você sentiu necessidade de mais alguma adaptação na prova? 

A5: Tinha uma imagem ampliada. Se ao menos fosse colorida as imagens. 

Pesquisadora: Você consegue distinguir cores? 

A5: Sim, consigo. 
 

A percepção das cores auxilia na distinção de informações nas provas, sobretudo, 

nos gráficos, tabelas e imagens. Proporcionar elementos que ajudem nesse processo amplia a 

qualidade visual e proporciona mais elementos para a resolução das questões. É necessário 

observar o contraste das cores para que as que forem utilizadas realmente ajudem na distinção 

das mesmas (DOMINGUES, 2010; GASPARETTO; NOBRE, 2007; HADDAD, 2001).  

O aluno do mestrado respondeu essa pergunta, fazendo referência à prova 

dissertativa e solicitou: “[...] além de fazer a prova no computador mais veloz com 

sintetizador de voz. No meu caso, acredito que seja necessário um tempo um pouco maior 

para escrever” (AM). O computador “mais veloz” significa que o mesmo consiga executar os 

softwares de voz e também tenha um processamento das informações de forma mais rápida e 

eficiente.  

No caso do aumento do tempo em provas, segundo Art. 30, inciso V da LBI 

indica que a “[...] dilação de tempo [...] deve ser realizada [...] conforme demanda apresentada 

pelo candidato com deficiência, tanto na realização de exame para seleção quanto nas 

atividades acadêmicas, mediante prévia solicitação e comprovação da necessidade” (BRASIL, 

2015).  Inclusive, não está determinado um tempo exato para essa dilação, que pode ocorrer 

segundo a necessidade que o candidato apresentar devido a sua deficiência. A Circular nº 277 

de 1996 ratifica essa necessidade descrevendo que a ampliação do tempo determinado para a 

execução das provas pode ser condicionada de acordo com o grau de comprometimento do 

candidato (BRASIL. MEC, 1999). Assim como, deve-se observar no uso de um computador, 

por exemplo, o tempo necessário para executar ações dentro de um processo avaliativo que 

conforme lei, não se restringe somente as provas para ingresso na universidade.  

No item a seguir, apresenta-se, em forma de debate, a compilação das análises 

feitas com relação à Avaliação Educacional no contexto dos processos seletivos (vestibular e 

seleção de mestrado) para o ingresso no ambiente universitário, tanto na graduação, assim 

como na pós-graduação.  
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6.2.3 Processo Seletivo (Vestibular e Seleção de Mestrado) – impressões e sugestões 

 

Diante da análise dos elementos concernentes aos processos seletivos (Vestibular 

e Seleção de Mestrado), cabe, nesse momento, compreender as principais impressões e 

elencar as sugestões que podem auxiliar e qualificar os mesmos. Segundo Caiado (2014), os 

alunos com deficiência visual começam a chegar à universidade, mesmo enfrentando barreiras 

e estas precisam ser transpostas para atender a legislação já existente.   

Assim sendo, essa reflexão, além da análise geral das questões já apresentadas, 

pauta-se em duas indagações para consolidar suas ponderações, quais sejam: Como os 

candidatos se sentiram na realização das provas? Quais sugestões podem acrescer para 

melhorar os processos seletivos?  

Hoffman (2008, p. 74) nos diz que “o teste é fundamentalmente um instrumento 

de questionamento sobre as percepções de mundo, avanços ou incompreensões dos alunos”. 

Trata-se também de um instrumento pontual, seletivo e classificatório (LUCKESI, 2005), 

portanto, o vestibular ou qualquer outro processo seletivo é um teste cujo resultado segmenta 

os aptos ou não a ingressar na vida acadêmica. 

Para compreender algumas das sensações desse processo, questionou-se aos 

entrevistados como eles se sentiram na realização da prova. Eles responderam: 
 
Foi nervosa (A1). 

Antes do início da prova, eu estava nervosa e apreensiva, pois não sabia como ia 
funcionar o processo. Mas, durante a prova, fui me acalmando e foi tudo bem 
tranquilo (A2). 

Bom, foi um sentimento de busca pelo objetivo, de que a prova estava lá e tinha que 
ser resolvida. Era um problema que tinha que ser enfrentado, mesmo com as 
limitações, com as possíveis irregularidades, mas com esse sentimento de estar em 
busca de algo (A3). 

Nas provas, nada. Acho que eu senti foi o que toda pessoa no pré-vestibular sente. 
Acho que aquele medo de chegar ao objetivo, de não passar, aquela preocupação 
quando você sai do Ensino Médio que, hoje, eu vejo como ilusão. Não vejo mais 
como aquela precisão. Não sei se precisa de imediato. Tem por que tem que entrar 
na universidade. Hoje já vejo como ilusão, mas, naquela época, eu queria porque 
queria entrar. Era essa preocupação até que, no último dia, eu me estressei, deixei a 
redação faltando uma linha e a ledora ficou agoniada e disse: ‘só falta uma linha’. 
Eu disse: não professora, eu fugi do tema, tem mais como não. Fugi do tema, uma 
linha a mais, uma linha a menos. Eu já estou reprovado [sorrisos] (A4). 

Senti bem, tranquilo, concentrado, focado. A pessoa tem que tá focado mesmo para 
fazer o que a pessoa deseja, e eu estava focado fazendo uma coisa que eu gostava 
desde menino. Desde menino que eu gostava de Geografia. Eu quero um dia entrar 
na faculdade. Quero fazer Geografia. Eu sei que tenho condição de passar em 
Direito, em qualquer outro [curso], mas o que eu quero é Geografia (A5). 
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Uma experiência adquirida tanto para o candidato quanto para a instituição (AM). 
 

De acordo com os entrevistados, o vestibular, como qualquer processo seletivo, é 

um momento decisivo e também um rito de passagem. Aos educandos, cabe participar desse 

protocolo para ser incluído ou temer a exclusão (LUCKESI, 2005).  Os sentimentos e 

sensações durante a prova permeiam essa experiência. Ficou claro, na fala de um dos sujeitos, 

o desejo pelo ingresso na universidade e “[...] de que a prova estava lá e tinha que ser 

resolvida. Era um problema que tinha que ser enfrentado, mesmo com as limitações, com as 

possíveis irregularidades, mas com esse sentimento de estar em busca de algo (A3)”.  

Para acrescer essa reflexão, indagou-se aos entrevistados: Que sugestões vocês 

apresentariam para a melhoria do processo seletivo? 
 
A questão do edital. Colocar a opção da fonte ampliada, e também tem a questão da 
sala, porque tem muita luz na sala (A1). 

Só a questão da descrição mesmo, porque ia ajudar muito nas questões de figuras 
(A2). 

Eu acho que o interessante é uma descrição das imagens na prova, para a pessoa 
com deficiência visual. Em relação à impressão do texto, eu creio que talvez a 
encadernação deva ser melhor, porque, às vezes, como o texto era grampeado, dava 
um certo trabalho, pois uma questão ia de uma página a outra. Às vezes dificultava 
um pouco, quebrava o raciocínio. Mas acredito que o tipo de encadernação devia ser 
mais adequado. Eu não sei exatamente como são impressas as provas em braille, 
mas, nas provas em braille, caso ainda não existam as descrições, seria interessante 
que elas também viessem acompanhadas do texto. A realização de prova em meio 
eletrônico, que eu também não vi isso no edital do vestibular que fiz, creio que essa 
realização podia ser vantajosa, inclusive alguns concursos e certames já oferecem 
essa possibilidade (A3). 

O que eu sugeri, até onde eu vejo no vestibular, mais questão do gráfico. [...] o ledor 
deve passar por uma experiência, porque assim, tem ledor que não passa por uma 
experiência, mas ele sabe lidar com aquela questão. Entendeu? Tem ledor que 
consegue lidar com isso. Eu já peguei ledor assim, de nunca passar por uma 
especialização, e ele ali, na hora, sabe lidar com aquela situação. Outros ficam 
nervosos (A4). 

Pra melhorar a prova, a descrição das imagens. Às vezes, a própria imagem da prova 
quando vem, por exemplo, um mapa na lateral, as regiões vêm muito pequenas. Já 
pensou as regiões cada uma com sua cor, cada cor para uma região? Seria bom. A 
tabela periódica também a que vem, vem muito pequena. Além de pequena, vem 
apagada (A5). 

Reserva de vagas, pois uma pessoa com deficiência visual sempre tem perdas 
significativas no processo histórico de sua aprendizagem, lhe deixando em 
desvantagem em relação aos candidatos ‘comuns’. No caso de uso de sintetizadores 
de voz, a disponibilidade de computadores de alto desempenho (bons processadores 
e boa memória RAM) para que o espaço de tempo seja encurtado entre o ato de 
teclar e o de ouvir pelo candidato e a bibliografia acessível em formato Portable 
Document Format (PDF) (AM). 
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Os alunos apresentaram as seguintes sugestões: i) observar, no edital, a indicação 

do tamanho da fonte impressa na prova; ii) ter cuidado com a encadernação da prova; iii) 

conter descrições em imagens, figuras e tabelas (aqui especificamente citado no exemplo da 

Tabela Periódica 94) ou materiais em relevo, conforme solicitado anteriormente pelo aluno 

cego; iv) ter cuidado quando proceder a ampliação para manter a qualidade de imagens, 

figuras e tabelas; v) a escolha do ledor deve ser mais criteriosa, estabelecendo um perfil, ou 

seja, que seja observada a qualificação profissional do mesmo; vi) divulgar e disponibilizar a 

possibilidade de realização da prova eletrônica; vii) no caso do uso de sintetizadores de voz, 

dispor de computadores com alto desempenho para viabilizar uma maior agilidade na 

execução da prova. Houve inclusive uma indicação para observar a luminosidade da sala, pois 

a aluna A1 com baixa visão, que tem ceratocone, possuía, na época do vestibular 95, uma alta 

sensibilidade à luz.  

Acrescenta-se, a essas sugestões, uma análise feita pelo aluno de mestrado (AM), 

que indicou como poderia ser avaliado um candidato à seleção, no que concerne à prova 

dissertativa. Convém: 
 
Verificar o grau de conhecimento, levando em conta o que é solicitado na prova 
através: da sistematização de ideias no texto e coerência dos argumentos; a 
qualidade de compreensão e síntese, e a clareza da sua expressão. Pode ser 
dispensada a estética da formatação do texto, pois, muitas vezes, a pessoa com 
deficiência não tem a possibilidade de fazer uma revisão visual. Também a dispensa 
de alguns erros de palavras de encontros consonantais e vocais, pois muitos 
sintetizadores de voz apresentam algum problema na pronúncia de algumas 
palavras, sendo difícil, pela pessoa com deficiência, sua correção. Dobrar o tempo 
de prova, pois o acréscimo de apenas um quarto torna quase impossível a sua 
realização, porque a demanda de tempo da construção e reconstrução do texto 
usando o ledor, braille e o sintetizador requer perdas significativas no processo de 
concentração, sistematização e produção textual (AM). 

 

Na realização da prova dissertativa com o uso de sintetizadores de voz, conforme 

relato do aluno de mestrado (AM), ocorre a possibilidade de erro de digitação inclusive em 

determinadas palavras que não pertencem a dicionário da Língua Portuguesa, exigindo um 

maior tempo para corrigir e redigitar. A proposta é redimensionar o valor (escores) dos erros 

cometidos. Portanto, não se apresenta a opção por uma correção apenas semântica, como pode 

                                                           
94 “A Tabela Periódica é um modelo que agrupa todos os elementos químicos conhecidos e suas propriedades. 
Eles estão organizados em ordem crescente correspondente aos números atômicos (número de prótons). No total, 
a nova Tabela Periódica possui 118 elementos químicos (32 naturais e 26 artificiais)”. Disponível em: < 
https://www.todamateria.com.br/tabela-periodica/> Acesso em: 10 set. 2017. 
 
95 A aluna A1 foi submetida a um procedimento cirúrgico e agora usa lente. Essa cirurgia atenuou a sensibilidade 
à luz.  
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ocorrer nas provas dissertativas para candidatos surdos 96, todavia, que determinados erros 

possam obter uma pontuação diferenciada.  

Pensando na maior dilação do tempo, é necessário esclarecer que, no edital 

01/2017 do MPEDU, não há referência ao aumento no tempo de prova. O que se descreve no 

item 6.1 é que:  
 

a) A prova escrita deverá ser feita pelo/a próprio/a candidato/a, à mão, não sendo 
permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de 
candidato/a que tenha solicitado condição especial, em função de deficiência 
que impossibilite a redação pelo/a próprio/a. Neste caso será designado, pela 
Comissão de Seleção, um profissional para auxiliar o/a candidato/a na prova 
(URCA. MPEDU, 2017). 

 

Portanto, o acréscimo temporal, indicado pelo Nuarc com base na experiência do 

vestibular da URCA, foi um quarto do tempo de prova (ou seja, uma hora a mais). Esta 

recomendação foi feita depois de uma solicitação formal da Comissão Organizadora do 

processo seletivo de mestrado para acompanhar o candidato nessa etapa da seleção.  

Essa indicação de reavaliar o tempo de prova também pode ser transposta para a 

escrita da redação no vestibular. A prova de redação, no caso do aluno cego, necessariamente 

é transcrita pelo ledor/transcritor. Ele deve ser fidedigno à fala do candidato e, mesmo que 

possa escrever com certa velocidade, exige um tempo para concluir a redação. Já para o aluno 

com baixa visão, devido à extensão dos textos nas demais provas e também na redação, é 

ratificada a ampliação do tempo, pois a qualidade visual tende a cair devido ao esforço de 

leitura, mesmo com fonte ampliada.  

Ainda sobre o processo seletivo, vale registrar outras sugestões: a implantação da 

Prova Ledor, a exemplo do ENEM 97; no ato da inscrição de qualquer processo seletivo, a 

existência de um formulário eletrônico específico para que o candidato possa dispor suas 

necessidades acerca dos recursos de acessibilidade e tecnologia assistiva; e o 

acompanhamento de outros certames nas universidades, sobretudo públicas, para visualizar 

alguma atualização, caso seja necessário. Isto se confirma com a indicação da retirada da 

expressão “PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS” no item 5.2.1 e o uso de 

“pessoa com deficiência ou condição especial” e o acréscimo dos seguintes documentos: Lei 

10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras 

                                                           
96 Considerando que o candidato surdo tem como primeira língua a Libras. 
 
97 A Prova Ledor “[...] contém os textos adaptados e a descrição das ilustrações, imagens, mapas, tabelas, 
gráficos, esquemas, fotografias, desenhos e símbolos. Ledores certificados também estão habilitados para atuar 
como transcritores” (BRASIL, 2012). 
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providências; Decreto nº 5626 de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei nº 10.436, de 

24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei 

nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000; e, a Lei nº 13.146 de 6 de julho de 2015 (BRASIL, 

2015). Esses documentos descrevem os elementos e condições de acessibilidade e inclusão. 

Segundo o documento elaborado para o “Programa de Capacitação de Recursos 

Humanos do Ensino Fundamental – Deficiência Visual – Volume 2”, recomenda-se que, no 

momento do vestibular e no decorrer do curso: 
 
- colocar professor especializado à disposição das comissões de vestibular;  

- transcrever para o braile as provas e outros materiais para cegos;  

- ampliar as provas e outros materiais para o portador de baixa visão;  

- substituir os gráficos, fluxogramas, tabelas e mapas por outros materiais ou a 
utilização deles em relevo, quando essa adaptação for compreensível para o 
deficiente visual;  

- possibilitar alternativas na forma de realização das provas: lida, transcrita em 
braile; gravada [...] ou ampliada, para o deficiente com baixa visão;  

- realizar provas orais, no caso necessário, recorrendo-se a assessorias legais, em 
provas de longos textos;  

- ampliar o tempo disponível para a realização das provas;  

- permitir o uso de equipamentos como suportes pedagógicos, tais como: máquina 
Perkins Braille, reglete, punção, sorobã, recursos óticos especiais, como lupa e 
telelupa, etc. (BRASIL. MEC, 2001) 98. 

Fica expresso, nas falas dos sujeitos, que há diferenças acerca dos recursos de 

acessibilidade para alunos com cegueira e baixa visão. É necessário reforçar que alunos com 

baixa visão possuem necessidades diferentes que estão diretamente relacionadas as suas 

características individuais e de como as doenças afetam a visão. Questões como 

luminosidade, contraste, tamanho de imagens e fontes impressas comprometem a qualidade 

do processo avaliativo. Essas proposições mostram que existem ainda medidas indispensáveis 

para que a avaliação alcance as necessidades das pessoas com deficiência visual 

(AMIRALIAN, 2004; DOMINGUES, 2010; HADDAD, 2001; REILY, 2016).  

No vestibular e no processo seletivo (mestrado), ainda é necessário prover muitos 

elementos que atendam às condições para acessibilidade na avaliação de alunos cegos e com 

                                                           
98 A reglete é uma régua que possui os símbolos do braille e, junto com a punção, serve para escrever em folha 
de papel. A máquina Perkins Braille também é utilizada para escrita, porém pode ser se feita numa velocidade 
maior que o equipamento anterior. O sorobã é um instrumento utilizado para trabalhar cálculos e operações 
matemáticas. Os recursos ópticos auxiliam alunos com baixa visão, como a lupa; é um material de apoio de mão 
para ampliação de imagem de perto e a telelupa para objetos em maior distância (BRASIL, 2007; 
DOMINGUES, 2010; REILY, 2016). 
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baixa visão. A ênfase recai no reconhecimento e respeito a suas condições de deficiência 

visual e suas identidades. É compreender que pessoas cegas e com baixa visão percebem e se 

relacionam com o mundo através de outras perspectivas que não estão centradas na visão. 

Eles estabelecem suas relações com seu eu, o outro e suas vivências partindo de um processo 

perceptivo não visual. (AMIRALIAN, 1997, 2004; CAIADO, 2014, GOFFMAN, 1988; 

MASINI, 2007).  

 

6.3 O Processo de Inclusão na universidade: aprendizagem e avaliação no ambiente 
acadêmico 

 

 Incluir significa criar e organizar respostas educativas que possibilitem o acesso 

ao saber, ao fazer e desenvolver a capacidade crítica e reflexiva. Envolve a retirada de 

barreiras arquitetônicas, mas, sobretudo, das barreiras atitudinais (CARVALHO, 2004). O 

objetivo é promover um espaço compartilhado por pessoas diferentes entre si. Para a pessoa 

com deficiência, o processo de inclusão passa a ter um significado, conforme Lemos (1999), 

quando permite uma “[...] participação ativa junto a um grupo social”.  

O Pró-Reitor de Ensino de Graduação, representante no âmbito pedagógico da 

gestão administrativa da URCA, afirma que “a inclusão na universidade é uma forma de 

avançar no princípio da democratização do ensino. Não só do acesso, mas a permanência e a 

saída”. É importante “[...] a garantia da entrada do estudante, que ele permaneça bem e que 

possa sair bem formado como um profissional e cidadão”.  

Para Omote (2006), incluir implica contribuir efetivamente para construir uma 

cultura diante de uma nova ordem social em que haja a possibilidade de equilibrar os desejos 

e necessidades individuais. Isso só será possível encontrando o equilíbrio entre os desejos e 

necessidades individuais em relação às metas coletivas, provendo assim uma melhoria na 

qualidade de vida de todas as pessoas.  

O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI (2012 – 2016) apresentou os 

seguintes trechos que remetem ao tratamento da pessoa com deficiência na universidade:  
 
[...]  

Instituição de programas e políticas de acompanhamento de ações inclusivas, através 
de processo seletivo para professores nas categorias: efetivo, substituto e temporário, 
para oferecer disciplinas específicas em atendimento à demanda de alunos com 
deficiências, bem como incentivar estágios de vivência nas futuras áreas de atuação. 

[...] 

Realização de adaptações na infraestrutura predial dos campi da URCA para garantir 
a acessibilidade e mobilidade de pessoas portadoras de deficiência física e 
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contratação de pessoal para acompanhar estudantes deficientes visuais e surdos 
(URCA.PROPLAN, 2012, p. 41 e 123).  

 

No decurso do PDI (2012 – 2016), algumas ações merecem destaque: a 

contratação de professores (efetivo, substituto e temporário) para ministrar disciplinas na área 

de Educação Especial e afins, no entanto, a oferta não é suficiente para envolver a 

comunidade acadêmica; a criação do Nuarc, em 2016; o incentivo a projetos na área de 

pesquisa e extensão que acompanhem questões acerca da inclusão no Ensino Superior; o 

início de um debate sobre ações afirmativas também em 2016, através da criação da Comissão 

Técnica de Política Afirmativa da URCA, em que foi formulado um documento intitulado 

“PROPOSTA DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS DA URCA (Implantação do Sistema de 

Cotas da URCA)”.  

No entanto, as adaptações no prédio ainda não foram executadas. A estrutura 

física da universidade carece de várias modificações para atender a norma técnica de 

acessibilidade – ABNT NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos 99.  

Essas ações inclusivas precisam fazer parte não somente da infraestrutura física, 

mas também do fazer político, social e pedagógico dos cursos. O Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI) está descrito nos capítulos 2 e 3 do PDI (2012 – 2016), faz referência à 

construção de projeto que visa à inclusão social, mas não detalha questões pedagógicas. Nos 

Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) dos dois cursos (Biologia e Ciências Sociais), há 

referências gerais sobre respeito à diversidade, mas não há uma reflexão sobre acessibilidade 

e inclusão no sentido de mostrar uma postura do reconhecimento às pessoas com deficiência. 

Vejam os trechos destacados em diversos locais nos projetos dos cursos:  
 
Reconhecer formas de discriminação racial, social, de gênero etc. que se fundem 
inclusive em alegados pressupostos biológicos [...] (PPC de Biologia, 2014, p. 61).  

O papel dos cientistas sociais é o de produzir conhecimento a respeito das múltiplas 
e complexas ações e relações sociais tais como: [...] a diversidade sociocultural, as 
questões de gênero [...] (PPC de Ciências Sociais, 2013, s/p). 

 

                                                           
99 “Esta Norma estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem observados quando do projeto, construção, 
instalação e adaptação de edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos às condições de 
acessibilidade” [...] “Todos os espaços, edificações, mobiliário e equipamentos urbanos que vierem a ser 
projetados, construídos, montados ou implantados, bem como as reformas e ampliações de edificações e 
equipamentos urbanos, devem atender ao disposto nesta Norma para serem considerados acessíveis”. Disponível 
em: <http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos/%5Bfield_generico_imagens-
filefield-description%5D_24.pdf > Acesso: 01 ago. 2017. 
 

http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos/%5Bfield_generico_imagens-filefield-description%5D_24.pdf
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos/%5Bfield_generico_imagens-filefield-description%5D_24.pdf
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No caso dos cursos de Direito, Geografia e Letras, estes não apresentam nenhuma 

referência à pessoa com deficiência. A única ressalva vem da disciplina de Braille ofertada no 

curso de Letras, apesar do texto do projeto não indicar aspectos inclusivos.  

Os Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) atualmente estão em reformulação para 

compor o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e atender duas determinações institucionais: 

o recredenciamento da universidade junto ao Conselho Estadual de Educação do Ceará (CEE) 

e a reforma de currículo dos cursos de licenciatura determinada pela Resolução nº 2, de 1º de 

julho de 2015 100. Em seu texto, ela preconiza, em seu Art. 8, inciso VIII: “demonstrar 

consciência da diversidade, respeitando as diferenças de natureza ambiental-ecológica, 

étnico-racial, de gêneros, de faixas geracionais, de classes sociais, religiosas, de necessidades 

especiais, de diversidade sexual, entre outras” (BRASIL. MEC, 2015) (grifos nossos).   

A redefinição do perfil de uma instituição para construção de um espaço inclusivo 

requer a remoção de barreiras arquitetônicas e psicológicas, mudança do projeto pedagógico e 

da matriz curricular, formação docente, inovações metodológicas e pedagógicas (FIÚSA et 

al., 2006). 

Pensando na construção de um projeto inclusivo e nas relações desenvolvidas 

nesse processo é que se busca nas percepções dos atores envolvidos: O que é necessário para 

viabilizar a inclusão do aluno com deficiência visual na universidade? Observem as respostas 

dos docentes: 
 

Leitura em braille. Ter slides com letras grandes. Trabalhar a aprendizagem 
enfatizando a oralidade alta e clara para que o aluno possa aprender ouvindo (P1).  
 
Melhorar a infraestrutura para viabilizar o trânsito do aluno, bem como utilizar de 
tecnologias que ajudem no seu aprendizado (P2). 
 
Motivar o aluno, já que o mesmo não tem demostrado o mínimo de interesse pela 
aula. Obter informações acerca do aluno antes que o mesmo inicie a disciplina. O 
departamento não informou sobre o aluno. Percebi que o aluno tinha deficiência 
próximo de terminar o semestre (P3). 
 
Capacitação (P4). 
 
Material em braille (P5). 
 
Creio que, se a instituição possuísse um espaço que efetivamente pudesse dar 
suporte, tanto para os alunos como para os professores, já seria um importante passo 
para avançarmos nessa questão (P6). 
 
É necessário que ele tenha uma boa base das séries iniciais, nos Ensinos 
Fundamental e Médio. A universidade também precisa estar preparada para recebê-

                                                           
100 Disponível:< http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=17719-res-
cne-cp-002-03072015&category_slug=julho-2015-pdf&Itemid=30192> Acesso: 01 ago. 2017. 
 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=17719-res-cne-cp-002-03072015&category_slug=julho-2015-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=17719-res-cne-cp-002-03072015&category_slug=julho-2015-pdf&Itemid=30192
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lo e fazer uma divulgação frequente sobre isso, para que ele se sinta atraído a entrar 
na universidade (P7). 
 
Existência de equipamento institucional compatível com a adaptação do aluno; 
políticas institucionais que viabilizem o acompanhamento do aluno com a agilidade 
necessária, boa comunicação institucional. Noções básicas dos setores sobre as 
noções de acessibilidade, diferença, gestão pública e outros (P8). 
 
Seria essencial um curso de formação para capacitar os professores no trato com os 
alunos que possuem deficiência visual (P9). 
 
Capacitação dos profissionais para compreender as necessidades dos alunos; 
orientador para auxiliar no estudo do aluno; livros em braille; equipamento 
tecnológico para auxiliar na leitura e na feitura das avaliações; transporte inclusivo e 
acesso ao prédio de forma inclusiva (P10). 
 
Inicialmente, realizar um levantamento dos alunos que possuem deficiência visual, 
observar quais as limitações e como melhor proporcionar o acesso à universidade 
como um todo. A capacitação de professores para melhor lidar com os alunos e 
disponibilizar apoio especializado e equipamentos que fomentam a aprendizagem 
(P11). 
 
O aluno deve ter condições de acompanhar o conteúdo ministrado. Para tal situação, 
a ajuda de um monitor ou o acesso a um material em braille (P12). 
 
Primeiro, ser comunicado acerca da realidade do estudante. Ter carteira adequada e 
possibilidade de correção com instrumentos facilitadores para o acadêmico (P13). 
 
Formação de Professores, materiais didáticos adequados e infraestrutura física 
(P14). 
 
O passo inicial é reconhecer a diferença e posteriormente lidar de modo adequado, 
compatível com suas habilidades. Exemplo: posicionando-o sempre próximo ao 
professor, disponibilizar materiais impressos com fonte grande, usar vídeos com 
audiodescrição, entre outros (P15). 
 
Primeiramente, um programa de acessibilidade e disponibilidade de acervo 
bibliográfico acessível aos alunos com essa deficiência. Em segundo lugar, 
treinar/qualificar seu corpo docente e técnico para lidar com essa demanda (P16). 
 
Toda uma mudança de atitude. É necessária uma atuação real (P17). 
 
Trabalhar bem a oralidade e um suporte físico e humano (P18). 
 
É necessário, antes de tudo, abrir o debate para toda a comunidade acadêmica: 
professores, alunos, funcionários, visto que é geral ainda a desinformação (P19). 
 
É preciso capacitar principalmente os docentes da instituição, mas também os 
funcionários e todos os responsáveis pelo funcionamento da universidade. A 
estrutura física da instituição também deve ser adaptada às necessidades dos alunos 
com deficiência visual (P20).  

 

As falas dos docentes não conceituam o termo inclusão, mas trazem aspectos 

diversificados sobre o assunto. Os elementos apontados pelos docentes fazem referência 

desde a estrutura física, institucional e pedagógica. Para os professores, muitas são as 

necessidades para viabilizar a inclusão na universidade: a mais destacada foi a formação 
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docente; também o acompanhamento institucional; a disponibilização de material didático-

pedagógico (textos impressos com fonte ampliada, material em braille, mobiliário etc.) e 

estrutura física. Há um destaque na fala dos docentes para o braille e a necessidade de 

contemplar aspectos instrumentais, teóricos e práticos. 

Todos eles admitem a necessidade de ajuda institucional, sobretudo a pedagógica. 

Eles elencam várias formas de como fazer a inclusão acontecer, dentre elas: criar cursos para 

“formação de professores [...] (P14)” “[...] mas também, os funcionários e todos os 

responsáveis pelo funcionamento da universidade (P20)”; “[...] melhorar a infraestrutura para 

viabilizar o trânsito do aluno, bem como, utilizar de tecnologias que ajudem no seu 

aprendizado (P2)”; “[...] boa comunicação institucional (P8)”; “[...] acervo bibliográfico 

acessível aos alunos com essa deficiência (P16)”. 

Caiado (2014, p. 135) afirma que o professor precisa conhecer profundamente a 

diversidade humana para assim “[...] aprender, desenvolver, criar uma práxis pedagógica que 

impulsione o desenvolvimento de todos”. Portanto, prover uma formação contínua acerca do 

tema “Educação Inclusiva” e os diversos assuntos pertencentes a ela pode ajudar nessa 

construção coletiva para o desenvolvimento de todos.   

A mesma pergunta foi apresentada aos coordenadores. Eles dispuseram os 

seguintes elementos necessários a uma universidade inclusiva:  
 
Comunicar o professor e a coordenação da presença do aluno nas disciplinas. 
Comunicar aos professores das disciplinas a necessidade de material diferenciado ao 
aluno (C1). 

Sensibilidade dos educadores e condições concretas oferecidas pela instituição 
educativa (C2). 

Realização de um curso de braille (C3). 

É necessário que haja políticas educacionais inclusivas que ofereçam cursos de 
capacitação aos profissionais que tenham contato direto com os alunos com 
deficiência (C4). 

 

Os coordenadores também não conceituaram inclusão, e sim apontaram elementos 

práticos acerca do assunto. Ficou visível também, pela fala dos gestores: a necessidade de 

implementação efetiva de políticas institucionais; formação de docentes e do corpo técnico; e, 

o uso de “material diferenciado (C1)” nas aulas. Vale ressaltar que “a realização de um curso 

de braille (C3)” é importante, mas não é a única opção de recurso de acessibilidade. Ademais, 

a “[...] boa comunicação institucional (P8)” forneceria, à coordenação e aos professores, a 

ciência da chegada desse aluno ao curso, por conseguinte à sala de aula.  
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No âmbito institucional e para a promoção dessa consciência sobre o respeito à 

diferença, uma situação apontada pelo Professor P6 chamou a atenção. Ele faz a afirmação de 

que é necessária a criação de “[...] um espaço que efetivamente pudesse dar suporte, tanto 

para os alunos como para os professores”, sendo “[...] um importante passo para avançarmos 

nessa questão (P6)”. Essa declaração se torna ainda mais preocupante quando constatamos 

que os professores da amostra pesquisada, em sua maioria, não conhecem o Nuarc. Dentre os 

20 professores que participaram do estudo, 14 (70%) desconhecem o núcleo. Apenas 6 (30%) 

afirmaram conhecer. No entanto, apenas dois pediram informações e orientações.  

O Nuarc é o espaço, no âmbito da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação 

(PROGRAD), que deve dar suporte pedagógico especializado aos alunos, professores e 

funcionários no sentido de promover acessibilidade e inclusão no Ensino Superior.   

Esse desconhecimento também é fato quando se faz referência aos coordenadores. 

Dos 4 respondentes aos questionários, apenas 2 coordenadores conhecem o núcleo. Diante 

desse resultado, é notório que, apesar de algumas ações realizadas na universidade, o Nuarc 

ainda precisa ampliar seu raio de atuação.  

No site da URCA, a divulgação do núcleo ocorre apenas para noticiar alguma 

ação ou projeto desenvolvido. Não há um sítio específico para o mesmo. Diante dessa 

situação, acredita-se que o momento de reformulação dos projetos pedagógicos institucionais 

e de cursos é profícuo para divulgar o núcleo, fazer esse debate sobre acessibilidade, inclusão 

e o que é necessário para que a gestão, juntamente com a comunidade acadêmica, caminhe 

nesse processo.  

No caso do Nuarc, o contraponto ao desconhecimento do corpo docente é 

apresentado pelos alunos com deficiência visual. Todos afirmam que o conhecem, inclusive o 

aluno do mestrado que iniciou suas aulas em agosto de 2017. Para dois alunos, ficou clara 

uma expressão de pertença ao núcleo 101. Vejam:  
 
Sim. Eu sou daqui (A1). 

Conheço muito bem, inclusive. Fui bolsista, tive uma ótima orientação, 
desenvolvemos um projeto voltado justamente a entender como essas relações entre 
universidade e acadêmico se estabelecem com as pessoas com deficiência. 
Realmente, tem sido um divisor de águas. Desde a sua fundação, grandes avanços se 
processaram e, com certeza, no futuro, ainda guardam-se esperanças. Guardam-se 
expectativas (A3). 

 

                                                           
101 Os alunos A1, A3 e A4, além de serem acompanhados pelo Nuarc, também já foram bolsistas em pesquisas e 
ações de extensão orientados pelos gestores/professores do núcleo.  
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Para os alunos atendidos pelo Nuarc, essa concretude de ter um espaço na 

universidade para acompanhá-los fornece perceptível segurança. No entanto, incluir não 

compete apenas ao núcleo ou ações individualizadas, é um projeto coletivo que deve acionar 

toda a comunidade acadêmica para “[...] rever a proposta e prática pedagógica [...] o currículo, 

o processo de avaliação, bem como providenciar apoio pedagógico especializado que atenderá 

o aluno em suas especificidades” (NASSIF, 2007, p. 242). É avançar para se sobrepor às 

barreiras físicas e atitudinais em busca de uma universidade verdadeiramente acessível e 

inclusiva.  

 

6.3.1 Ensino e Aprendizagem: recursos e práticas nos cursos (Biologia, Ciências Sociais, 

Direito, Geografia e Letras)  

 

Ensinar, aprender e avaliar são etapas de um mesmo ciclo que se refaz de forma 

perene, portanto, para compreender como se processa a avaliação da aprendizagem, é 

imprescindível detalhar o processo de ensino-aprendizagem (BEYER, 2005; LUCKESI, 

2005).  

Importa diagnosticar a situação da aprendizagem e fornecer meios para uma 

tomada de decisão visando à melhoria da qualidade do desempenho do educando. A 

avaliação, portanto, é processual e dinâmica, pois busca meios para que todos, sem distinção, 

possam aprender, por conseguinte, é inclusiva. Esse é o seu papel. Avaliar é acompanhar o 

conhecimento em seu processo de gestação (LUCKESI, 2005).  

Beyer (2005, p. 30) acrescenta que o ensino para todos considera que uma aula 

inclusiva deve diferenciar didática e método, forma e volume, construindo, assim, um 

acompanhamento pedagógico denominado de “princípio da ajuda diferenciada na 

aprendizagem”.  

Não é um auxílio que destitui a importância dos conteúdos ou a redução dos 

mesmos, mas procura compreender o que viabiliza a aprendizagem desses educandos nas 

disciplinas. Para tanto, recorreu-se aos professores para identificar o que seria viável nesse 

processo de aprendizagem e os mesmos se manifestaram da seguinte forma:  
 

Compreensão ao conteúdo. Aprendizagem prática (P1). 

As aulas precisam ser adaptadas para que o aluno não se sinta prejudicado, como: 
utilizar o quadro com letras grandes. Os meios de tecnologias utilizados em sala de 
aula sejam adaptados para os alunos portadores de baixa visão (P2). 

Um acento preferencial na sala. Informação na caderneta de chamada. Receber um 
minicurso no início do semestre elaborado pela direção da URCA (P3). 
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Materiais didáticos acessíveis, como materiais escritos com letra grande. Uso de 
projetor com a fonte grande (P4).  

Que a universidade disponibilize material em braille (P5). 

Se tivéssemos algum tipo de formação/treinamento, creio que viabilizaria ou pelo 
menos facilitaria esse processo. Quando tive que passar por essas experiências, a 
saída, naqueles contextos, foi buscar informações na internet, além de procurar 
conversar bastante com os alunos envolvidos para que, juntos, pudéssemos encontrar 
caminhos mais adequados. De todo modo, especificamente com o aluno que possui 
cegueira, o resultado, na minha percepção, foi frustrante (P6). 

Não tenho conhecimento sobre a forma de dar aulas para deficientes visuais, mas 
acho que é importante o auxílio de uma pessoa capacitada para ajudá-los nos estudos 
dos textos e realização dos trabalhos (P7).  

Adaptação dos textos lidos, digitalização e envio dos textos com regularidade para o 
aluno; gravação em áudio dos textos que devem ser lidos pelos demais alunos em 
sala de aula (P8). 

Acompanhamento de monitora com conhecimento especializado e técnico para 
auxiliar o professor e o discente no processo de aprendizagem (P9). 

Equipamentos tecnológicos para facilitar na leitura e na feitura de avaliações, livros 
em braille e ensino de braille (P10). 

Conhecer o grau de limitação, disponibilizar material de aula com antecedência para 
prévia análise, avaliações com fonte maior, presença de ajuda profissional durante as 
aulas (P11). 

Inicialmente, o professor reconhecer que aquele aluno tem uma limitação. Nesse 
sentido, eu, na condição de professora, devo levar, para este aluno, um conteúdo de 
forma que ele possa acompanhar. A presença do monitor é muito importante (P12).  

Consciência clara e proximidade aluno-professor. Acompanhamento mais 
personalizado (P13). 

Materiais didáticos e tempo para acompanhamento dos alunos (P14). 

O uso de texto em fonte 16 ou superior e vídeos com audiodescrição (P15). 

Confesso que não me sinto preparado para apontar estratégias de ação e tampouco 
opinar. Porém, considero importante a atenção especial a esse aluno para, ao menos, 
estar atento às suas necessidades (P16). 

Os colegas ajudando (P17). 

O trabalho com a linguagem oral, preparar o material da aula específico para o 
educando e uma relação próxima com o discente (P18). 

Acho que é preciso fazer uma revisão dos recursos utilizados pelos professores. 
Talvez, seja necessário de recursos de áudio com debates e palestras gravadas (P19). 

Garantir as condições do aluno com deficiência visual se apropriar dos conteúdos 
ministrados e desenvolver as atividades da disciplina. O que poderia ocorrer com 
desenvolvimento de mecanismos junto ao Nuarc, por exemplo (P20). 

 
É importante perceber algumas questões quando se interrogou, para os 

professores, acerca de como viabilizar a aprendizagem. Cumpre mencionar que 11 docentes 

(55%) referenciaram o material didático (texto ampliado, audiodescrição, braille etc.) como 

sendo relevante para o processo de aprendizagem do estudante com deficiência visual.  Isso 

denota uma visão de que ensinar remete-se, sobretudo, aos materiais. Recursos que podem 

beneficiar a todos os alunos sem distinção. 
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Na verdade, “temos que partir de onde os alunos estão e não de onde deveriam 

estar (MENDES, 2005, p. 183)”. Além dos materiais, elaborar seus procedimentos também é 

tarefa importante do professor, todavia o mesmo precisa reconhecer que realizar o trabalho 

pedagógico não é somente uma relação em que o professor ensina e apenas o aluno aprende. 

Trata-se de um trabalho desenvolvido em parceira aluno-professor em que o fundamental é o 

verdadeiro processo de ensino-aprendizagem (SORDI, 2005). A fala da professora P6 ilustra 

essa questão importantíssima quando: i) promove a escuta do aluno com cegueira; ii) busca de 

informações na internet; e, iii) troca experiências com os envolvidos (aluno com deficiência 

visual e demais colegas). 

Convém assinalar que 3 professores (15%)  apresentaram um conceito mais amplo 

sobre o processo de aprendizagem inclusivo, em que é necessário: “[...] o professor 

reconhecer que o aluno tem limitação (P12)” com intuito de fazer “[...] um acompanhamento 

mais personalizado (P13)”. Ou seja, o resultado dessa ação vai “[...] garantir as condições do 

aluno com deficiência se apropriar dos conteúdos ministrados e desenvolver as atividades da 

disciplina (P20)”. Perceber a diferença não é tratar de forma discriminada. É estar pronto para 

promover a equidade.  

Omote (2006) e Sassaki (2006) fazem referência ao princípio da equidade quando 

dizem que é necessário prover oportunidades niveladas a todos, inclusive às pessoas com 

deficiência. Essa equiparação deve considerar as diferenças individuais para que se possa 

proporcionar um ensino-aprendizagem condizente com as suas necessidades educacionais. 

Fernandes e Glat (2005) afirmam que a ausência de equidade faz com que as desigualdades 

tomem o espaço no processo de ensino-aprendizagem. 

É fato que existem conhecimentos teóricos e empíricos, e que, nas disciplinas 

ministradas, existem atividades diferenciadas. Os professores participantes da pesquisa 

ministram desde disciplinas que apresentam, nos conteúdos teóricos, sua maior incidência, 

assim como algumas mesclam as dimensões teóricas e práticas.  

A Tabela a seguir apresenta as disciplinas ministradas pelos professores (dos 

cursos de Biologia, Ciências Sociais, Direito, Geografia e Letras) para compreender essas 

dimensões (teóricas e práticas) e também os recursos utilizados durante as aulas. Destaca-se 

que apenas um professor (P5) não identificou as disciplinas ministradas. O mesmo indicou 

apenas o semestre do curso de graduação que leciona, no caso, o bacharelado em Ciências 

Sociais. Observem: 
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      Tabela 10 – Disciplinas ministradas pelos Professores da Pesquisa 

Professor Formação Curso Deficiência Disciplinas Ministradas  
P1 Biologia Biologia Baixa Visão Deuterostomia 102 

P2 Biologia Biologia Baixa Visão Botânica Fanerogâmica 103 

P3 Biologia Biologia Baixa Visão Bioquímica Estrutural / 

Bioquímica Metabólica 

P4 Biologia Biologia Baixa Visão Educação Ambiental 

P5 Ciências 

Sociais 

Ciências 

Sociais 

Cegueira Não identificou – indicou I 

semestre 

P6 Ciências 

Sociais 

Ciências 

Sociais 

Cegueira Introdução à Antropologia 

Teoria Antropológica II 

P7 Ciências 

Sociais 

Ciências 

Sociais 

Cegueira Introdução à Antropologia 

P8 Ciências 

Sociais 

Ciências 

Sociais 

Cegueira Teoria Antropológica III 

Práticas Etnográficas 

P9 Direito Direito Baixa Visão Metodologia do Trabalho 

Científico/Estágio I (Prática 

Jurídica) 

P10 Direito Direito Baixa Visão Práticas Jurídicas (Estágio) 

Direito Penal – Médico Legal 

Orientação de Monografia 

P11 Direito Direito Baixa Visão Direito Empresarial (Títulos de 

Crédito)/Direito do Consumidor 

P12 Direito Direito Baixa Visão Introdução ao Estudo do Direito 

P13 Filosofia Geografia Baixa Visão Introdução à Filosofia  

P14 Geografia Geografia Baixa Visão Cartografia Básica 

P15 Geografia Geografia Baixa Visão Projetos Integradores I 

P16 Geografia Geografia Baixa Visão Introdução ao Trabalho Científico 

Gegráfico 

P17 Letras Letras Baixa Visão Teoria da Literatura 

P18 Letras Letras Baixa Visão Laboratório de Leitura e Produção 

Textual I 

                                                           
102 De acordo com o PPC do curso de Biologia – Morfologia, Biologia, Sistemática e distribuição de 
Chaetognatha, phoronida, brachiopoda, echinodermata, hemichordata, cephalochordata, cyclostomata, 
chondrichthyes e osteichthyes. Trata-se de um grupo do reino animal.  
 
103 De acordo com o PPC do curso de Biologia – Evolução das Plantas Vasculares Terrestres; Morfologia de 
órgãos vegetativos e reprodutivos de Gminosperma e Angiopermas: Caracteríticas Gerais, Classificação e 
Adaptações.  
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P19 Letras Letras Baixa Visão Linguística I – Pressupostos 

Teóricos 

P20 Letras Letras Baixa Visão Linguística II – Fonética e 

Fonologia  

Linguística III - Morfosintaxe 

       Fonte: Dados obtidos nos questionários. 

 

[Áudio-descrição: Tabela composta por cinco colunas e vinte e uma linhas, nas cores alternadas: branca e cinza. 
Na primeira linha há os cabeçalhos de cada coluna: professor, formação, curso, deficiência e disciplinas 
ministradas. Na segunda linha, há os dados: pê um, Biologia, Biologia, baixa visão e Deuterostomia (expoente 
vinte e um); na terceira: pê dois, Biologia, Biologia, baixa visão e Botânica Fanerogâmica (expoente vinte e 
dois); na quarta: pê três, Biologia, Biologia, baixa visão e Bioquímica Estrutural ou Bioquímica Metabólica; na 
quinta: pê quatro, Biologia, Biologia, baixa visão e Educação Ambiental; na sexta: pê cinco: Ciências Sociais, 
Ciências Sociais, cegueira e não identificou, indicou o primeiro semestre; na sétima: pê seis, Ciências Sociais, 
Ciências Sociais, cegueira, Introdução à Antropologia e Teoria da Antropologia dois; na oitava: pê sete, Ciências 
Sociais, Ciências Sociais, cegueira e Introdução à Antropologia; na nona: pê oito, Ciências Sociais, Ciências 
Sociais, cegueira, Teoria Antropológica três e Práticas Etnográficas; na décima: pê nove, Direito, Direito, baixa 
visão e Metodologia do Trabalho Científico ou Estágio um (Prática Jurídica); na décima primeira: pê dez. 
Direito, Direito, baixa visão e Práticas Jurídicas (Estágio), Direito Penal, Médico Legal e Orientação de 
Monografia; na décima segunda: pê onze, Direito, Direito, baixa visão e Direito Empresarial (Títulos de Crédito) 
ou Direito do Consumidor; na décima terceira: pê doze, Direito, Direito, baixa visão e Introdução ao Estudo do 
Direito; na décima quarta: pê treze, Filosofia, Geografia, baixa visão e Introdução à Filosofia; na décima quinta: 
pê quatorze, Geografia, Geografia, baixa visão e Cartografia Básica; na décima sexta: pê quinze, Geografia, 
Geografia, baixa visão e Projetos Integradores um; na décima sétima: pê dezesseis, Geografia, Geografia, baixa 
visão e Introdução ao Trabalho Científico Geográfico; na décima oitava: pê dezessete, Letras, Letras, baixa visão 
e Teoria da Literatura; na décima nona: pê dezoito, Letras, Letras, baixa visão e Laboratório de Leitura e 
Produção Textual um; na vigésima: pê dezenove, Letras, Letras, baixa visão e Linguística um, Pressupostos 
Teóricos; na vigésima primeira: pê vinte, Letras, Letras, baixa visão e Linguística dois, Fonética e Fonologia e 
Linguística três, Morfossíntaxe]. 

 

Detendo-se à tabela, observa-se que são disciplinas diversificadas, em que a 

organização do planejamento didático requer a definição de recursos e estratégias, visando a 

momentos teóricos e práticos. Para compreender como esse processo ocorreu, indagou-se aos 

professores quais os recursos utilizados para ministrar a disciplina. Vejam: 
 
Tento trabalhar com imagens claras. Tento ter uma oralidade clara (P1). 

Data show com aulas didáticas, ilustrativas, com fonte aumentada. Escrita no quadro 
ampliada. Escolher um voluntário para auxiliar o aluno (P2). 

Não utilizei quase nenhum recurso, apenas as letras do quadro maiores e o pincel 
preto (P3). 

Projeto algumas aulas com a fonte acessível a sua visão. Debates em sala (P4). 

Aula oral (P5). 

Nas aulas, buscava-se a discussão de textos. No início do semestre, eu enviei, ao 
aluno, toda a bibliografia no formato solicitado por ele para que pudesse 
acompanhar e participar das aulas. Além disso, ao final de cada unidade, 
conversávamos individualmente para revisar o conteúdo e tirar eventuais dúvidas 
(P6). 

Não utilizei nenhuma técnica ou recurso especial (P7). 
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Adaptação dos textos lidos, digitalização e envio dos textos com regularidade para o 
aluno; gravação em áudio dos textos que devem ser lidos pelos demais alunos em 
sala de aula (P8).  

Não utilizei nada de diferente. Ele foi trabalhado igual para com os outros alunos, 
mas o mesmo requer algumas adaptações quando da escrita no quadro e nos textos 
com letras maiores (P9). 

Material ampliado. Durante as aulas, busco ser bastante detalhista, uma vez que a 
atual matéria que ensino ao aluno envolve bastante análise de fotografias. Assim, 
descrevo minuciosamente as fotografias e explico detalhadamente os conceitos e 
vestígios extraídos das fotos (P10). 

Slides, áudios, vídeos e anotações (P11). 

Procuro falar mais devagar para que ele possa anotar. Entrego material com uma 
fonte maior e, se possível, indico material com antecedência (P12). 

Disponibilizar material didático (textos, slides) via computador (email, anexos). 
Avaliações orais ou trabalhos escritos (P13). 

Mapas táteis e globo tátil. Figuras e mapas com cores intensas (P14). 

Vídeo com audiodescrição (P15). 

Como o mesmo conseguia enxergar com recurso de ampliação de texto/imagens, eu 
lhe repassava os arquivos digitados da bibliografia e também procurei otimizar as 
projeções de slides (P16). 

Nada (P17). 

Sempre busquei preparar os slides com letras grandes, trabalhos, atividades e provas. 
Enfim, precisei ser específico para com ela, pois se fez necessário (P18). 

Fundamentalmente, livros, mas me utilizo também de filmes, entrevistas e palestras 
gravadas (P19).  

Minhas disciplinas requerem o uso de símbolos especiais e o desenho de diagramas, 
além da escrita comum. Seria necessário transpor tais símbolos e diagramas para 
algum sistema que permitisse a apropriação desses conteúdos por parte do aluno 
com deficiência visual (P20). 

   
Mesmo sem uma variação mais expressiva dos recursos, 17 docentes (85%) 

afirmaram que, de alguma forma, buscam prover recursos acessíveis para dar aula e apenas 3 

responderam (15%) que não fazem “nada” em especial. Não há uma frequência mais 

significativa de um determinado recurso, exceto a ampliação da fonte. É importante afirmar 

que somente 3 docentes (15%)  já tiveram uma experiência anterior com estudantes com 

deficiência visual e 17 (85%) afirmaram que essa era primeira experiência com esse público.  

Para o aluno com cegueira, por se tratar de disciplinas teóricas, há uma 

necessidade de primar pela linguagem verbal, conforme as entrevistas textualizadas na 

pesquisa de Caiado (2014). Muitas vezes, o aluno necessitava que o professor falasse mais, ao 

invés de apenas escrever na lousa todo o conteúdo e manter-se calado.  

No que concerne aos alunos com baixa visão, há uma mescla de conteúdos 

práticos e teóricos. A utilização de materiais como maquetes, materiais em relevo, slides com 
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fontes ampliadas, dentre outros recursos auxiliaria na apreensão do conteúdo e na produção 

do conhecimento (DOMINGUES, 2010; REILY, 2016). 

No estudo em questão não houve tanta diversidade de recursos. Todavia, se esses 

professores tivessem a oportunidade para trocar experiências, poderiam ampliar suas opções 

didáticas. Ademais, nessa relação didática, existem dois lados: o do docente e o do discente. 

Ouvi-lo também é importante, portanto, pensando em contemplar ambas as partes, foi feita a 

mesma pergunta aos alunos: descrever quais os recursos utilizados por seus professores nas 

aulas e se os mesmos contemplavam as necessidades pedagógicas para apreensão do 

conteúdo. Observem: 
 
Assim as aulas que eu tenho são todas normais. Utilizam data show (A1). 

Não tem diferença no tratamento, não tem uma letra ampliada num slide, por 
exemplo. A letra dos slides é pequena e dificulta minha leitura (A2). 

Na verdade, não há muitas alterações didáticas. Alguns professores, quando usam 
slides, fazem a descrição das imagens. Outros fazem a descrição do que está no 
quadro. Não há uma uniformidade muito grande. Em média, os recursos didáticos 
são mantidos (A3). 

No que eles usam nas salas que acho que contempla minha necessidade. Aula 
normal, do mesmo jeito, para todo mundo (A4). 

Do mesmo jeito, mudava nada. Nem ampliação de fonte no slide. Eu era quem 
pesquisava (A5). 

 

Os recursos didáticos, nas respostas dos alunos, basicamente não apresentaram 

alterações, com exceção do aluno A3 (baixa visão), quando afirmou que “alguns professores, 

quando usam slides, fazem a descrição das imagens. Outros fazem a descrição do que está no 

quadro (A3)” e o aluno A4 (com cegueira) demonstrou não se sentir incomodado, e sim 

contemplado no formato de suas aulas. No que concerne ao estudante A4, esse fato pode estar 

relacionado ao formato didático (debates orais com leitura prévia de material) das aulas na 

graduação que ele cursa (Ciências Sociais).  A linguagem verbal é realmente preponderante 

no processo de ensino e aprendizagem desse aluno com cegueira.  

  Visualizando esse contraponto entre professores e alunos, Alves et al. (2006, p. 

27-28), reforça que, para o desenvolvimento de atividades inclusivas, é necessário: 
 

[...] adaptar a transcrição de materiais, Braille/tinta, tinta/ Braille, e produzir 
gravação sonora de textos; [...] realizar adaptação de gráficos, mapas, tabelas e 
outros materiais didáticos para uso de alunos cegos; promover a utilização de 
recursos ópticos, (lupas manuais e eletrônicas) e não ópticos, (cadernos de pauta 
ampliada, iluminação, lápis e canetas adequadas); adaptar material em caracteres 
ampliados para uso de alunos com baixa visão, além de disponibilizar outros 
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materiais didáticos; [...] promover adequações necessárias para o uso de tecnologias 
de informação e comunicação. 

 
 Alguns desses materiais podem ser produzidos pelos professores no fazer 

pedagógico de suas aulas, como, por exemplo, a ampliação de caracteres, o uso de letra 

bastão, pois permite uma melhor visualização no caso de alunos com baixa visão. A própria 

produção de maquete, mapas tácteis e materiais em relevo pode ajudar nessa relação didática 

(BRASIL, 2008, DOMINGUES, 2010, REILY, 2016, SÁ, 2008). 

 Segundo as coordenações dos cursos (Ciências Sociais, Direito e Letras), os 

professores que ministraram aula para os alunos com deficiência visual procuraram a gestão 

para pedir apoio pedagógico e institucional, mas não especificaram as solicitações, exceto o 

curso de Direito, em que os professores requisitaram aprender braille. Mesmo com o interesse 

em pedir auxílio no fazer pedagógico, de acordo com os coordenadores (C2, C3 e C4), não 

houve solicitação de material diferenciado para dar aula aos alunos. No caso da coordenação 

do Bacharelado em Ciências Biológicas, os docentes não pediram apoio e nem material para 

organizar suas aulas.  

 Beyer (2005) afirma que o projeto de inclusão é um trabalho coletivo que precisa: 

i) ter recursos disponíveis; ii) um maior intercâmbio entre professores; iii) uma formação 

específica nessa temática da inclusão; e, iv) a valorização dos envolvidos para que, em âmbito 

institucional, possa ocorrer um livre trânsito de informações com intuito de unir a teoria à 

prática.  

 Em várias dessas situações, o Nuarc pode ser um grande aliado para o 

planejamento e a organização desses materiais. Um de seus objetivos é “dar suporte aos 

professores para adoção de práticas docentes inclusivas (URCA/Nuarc, 2016, p. 2)”. O núcleo 

é o espaço para docentes e discentes tanto no provimento de materiais, quanto em orientação e 

busca de melhores condições de acessibilidade.  

 No entanto, não é somente o Nuarc que provê materiais e apoio pedagógico, a 

universidade, como instituição, deve oferecer ao aluno recursos físicos (ou seja, uma estrutura 

física acessível) para mobilidade e aprendizagem, mas, sobretudo uma política institucional 

inclusiva para que os estudantes possam se sentir seguros e assistidos na vida acadêmica 

(BRASIL. MEC, 2007, 2008, 2013; URCA/Nuarc, 2016). 

 Quando se indagou sobre o que a universidade oferece para favorecer a inclusão, 

ficou perceptível que as ações remetem, nesse momento, ao provimento de recurso material. 

Por exemplo, os alunos A3 e A5 receberam um notebook para uso individual, no entanto, A3 

afirma que todos os programas necessários para seu uso foram instalados por sua iniciativa. O 
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estudante A3 acrescenta que o curso de Direito “[...] também oferece material adaptado, 

xerox, [...] livros, apostilas que a universidade permite que sejam impressos em fonte 

ampliada (A3)”. O estudante A5 recebeu “[...] uma mesa reservada [...] e uma cadeira. Para 

[...] colocar o computador e o caderno para anotar alguma coisa (A5)”. “No Nuarc, foi feita a 

ampliação da apostila (A1)”.  

 Ainda sobre o Nuarc, o aluno A4 relata que, devido ao acompanhamento do 

núcleo, ele pode ter o acesso ao material para estudar. Ele descreve:  
 
Foi aqui no Nuarc, com o membro do Núcleo. Era até a cadeira complicada. A gente 
conhecia o profissional. Até a professora sugeriu colocar um aluno lá dentro, com 
um bolsista dentro da sala. Ainda questionei: Por quê? A universidade já não usa 
esse método.  

Ela disse (Membro do Núcleo): Vamos fazer o seguinte - é só para o professor não 
ficar sem um ‘suporte’. Ela pensou assim.  

Eu gostei, porque pôde colocar o bolsista. Eu sei que o bolsista fazia o texto, 
produzia o texto. Eu fazia a leitura e, no dia da aula, e eu conseguia entender o 
conteúdo, que tinha lido o texto. Além de ler o texto, eu ligava para um colega 
domingo à noite pra discutir com ele. Aí, na segunda feira, pronto para assistir à 
aula, entendia o conteúdo, e, no dia da prova, foi bom para todo mundo e deu certo 
(A4). 
 

No que concerne ao acesso prévio, a Portaria nº 3.284, de 7 de novembro de 2003, 

apresenta alguns requisitos de acessibilidade no nível superior, dentre eles, a contratação de 

pessoal especializado e a disponibilização de uma sala equipada para o atendimento dos 

alunos com deficiência visual. Esse documento não cita “o acesso prévio ao material de 

estudo”, no entanto, se a universidade possui os recursos acessíveis necessários isso não seria 

algo inatingível. Essa portaria também prevê a aquisição gradual de acervo bibliográfico em 

braille e material em áudio, situação que também favorecia a um estudo antecipado nas 

disciplinas (BRASIL. MEC, 2003).  

Na relação didática inclusiva, conforme Beyer (2005), o professor precisa 

apropriar-se de seu fazer e das relações estabelecidas na medida em que considera as 

especificidades educativas de seus alunos com deficiência visual. Portanto, a presença de 

novo ator, no caso, um bolsista, que por vezes, pode alterar essa percepção no tocante a 

identificar as reais necessidades pedagógicas desse aluno.   

A aluna A2 responde esse questionamento relatando que a universidade oferece a 

prova ampliada em algumas disciplinas, mas que nem todos os professores têm esse cuidado 

de perguntar sobre a prova. Ela afirma que o professor deveria perguntar “[...] como eu estou 

me sentindo durante o processo de avaliação e não são todos que têm esse cuidado (A2)”. 

Com relação à prova, é necessário perceber que:  
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No caso do deficiente visual, por exemplo, ele tem a possibilidade de organizar os 
dados, como qualquer pessoa, e estar aberto para o mundo, em seu próprio modo de 
perceber e de relacionar-se [...] o que não se pode desconhecer é que o deficiente 
visual tem uma dialética diferente, devido ao conteúdo – que não é visual (MASINI, 
1997, p. 35-36). 

  

 Essa reflexão de Masini (1997), aliada às especificidades apresentadas pelos 

alunos nessa “dialética de aprendizagem não visual”, ratifica o conceito de identidade da 

pessoa com deficiência visual. Ou seja, é necessário distinguir, segundo Goffman (1998) 

identidade social virtual que representa as expectativas esperadas para um membro de uma 

determinada categoria para a sociedade, no caso a universidade, e a identidade social real que 

é constituída pelas características que de fato constituem o indivíduo. Reconhecer sua 

“dialética diferente” (Masini, 1997, p.36). É preciso analisar as necessidades pedagógicas e 

materiais pertinentes aos alunos com cegueira e também com baixa visão. Por exemplo, a 

necessidade da predominância da linguagem verbal para alunos com cegueira. Já a baixa 

visão, a necessidade de observar o tamanho da fonte, a luminosidade, dentre outros 

(AMIRALIAN, 2004; CAIADO; 2014).  

A avaliação do campo visual e da acuidade visual também seria uma grande aliada 

para perceber dimensões, cores e contrates a serem utilizadas em materiais didáticos para os 

alunos com baixa visão (BRUNO, 2009; GASPARETTO; NOBRE, 2007).  

Beyer (2005) acrescenta com muita coerência que, para um processo de inclusão 

bem sucedido, alguns dos pontos críticos estão na ausência ou forma precária dos recursos e 

falta de know-how dos envolvidos, o que resulta em experiências frustrantes para todos 

(professores, alunos, gestores e corpo técnico-administrativo). O autor afirma que, no caso de 

faltar condições, o melhor procedimento é o cuidado no fazer pedagógico.  

Essa relação didática é permeada também pela avaliação, que não será um ato 

isolado, mas um conjunto de ações e atividades que perpassam o ensino e a própria prática 

avaliativa (LUCKESI, 2005). Conhecer o processo de aprendizagem desses alunos (cegos e 

com baixa visão) baliza e diagnostica para melhor avaliar a aprendizagem nos cursos 

pesquisados na URCA. 

 

6.3.2 Avaliação da aprendizagem adotada nos cursos pesquisados na universidade  
 

A avaliação é algo amplo, que envolve o cotidiano do fazer pedagógico e seu 

propósito é fazer “[...] pulsar o planejamento, a proposta pedagógica e a relação entre os 

elementos da ação educativa. Basta pensar que avaliar é agir com base na compreensão do 
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outro, para se entender que ela nutre de forma vigorosa todo o trabalho educativo 

(HOFFMANN, 2001, p. 17)”. 

Para compreender a avaliação da aprendizagem na URCA, deteve-se um olhar 

para os documentos institucionais que apresentam, em seu escopo, referência acerca da 

temática, quais sejam: 

 

i) Regimento Geral da URCA;  

ii) Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2012-2016 (URCA); 

iii) Os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) vigentes – Biologia 

(Bacharelado), Ciências Sociais (Bacharelado), Direito (Bacharelado), 

Geografia (Licenciatura) e Letras (Licenciatura); 

 

 De acordo com os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC), o processo de 

avaliação é descrito da seguinte forma no Curso de Biologia (Bacharelado) e Direito 

(Bacharelado): 
 
VI 8.1 – Critérios a serem observados na avaliação dos discentes 

1. Desempenho em sala de aula 
1.1 Frequência às aulas 
1.2 Aquisição e leitura da bibliografia mínima exigida pelos docentes em suas 

Disciplinas 
1.3 Competência na realização das tarefas solicitadas pelos docentes em suas 

Disciplinas  
1.4 Pontualidade no cumprimento dessas atividades 
2. Comprometimento com o curso 

2.1 Participação em projetos e demais eventos nas áreas de ensino, pesquisa e extensão 
promovidos pelo Curso e pelo Departamento de Ciências Biológicas e pela URCA 

2.2 Produção de textos acadêmicos 

2.3 Divulgação de trabalhos em encontros, simpósios e semanas científicas e/ou 
acadêmicas promovidas pelo curso, pelo departamento e pela URCA (PPC – Ciências 
Biológicas, 2014, p. 49 ). 

[...] 

9.1 Dos Critérios de Avaliação dos Discentes: 

9.1.1. Desempenho em sala de aula; 

9.1.1.1. Participação em grupos ou equipes de estudos e/ou trabalhos acadêmicos, além 
das aulas em sala; 

9.1.1.2. Leitura da bibliografia básica recomendada pelos professores; 

9.1.1.3. Esforço desprendido para a realização das tarefas solicitadas pelos docentes no 
curso da realização das aulas; 

9.1.1.4. Pontualidade no cumprimento das atividades acadêmicas dentro da URCA ou em 
atividades como participação ou apresentação de trabalho noutros ambientes acadêmicos; 
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9.1.1.5. Frequência mínima estabelecida nas normas internas da URCA. 

9.1.2. Do Comprometimento dos Discentes: 

9.1.2.1. Participação em projetos, eventos, de ensino, pesquisa e extensão promovidos 
pelo Curso/Departamento de Direito; 

9.1.2.2 Produção Acadêmica; 

9.1.2.3 Divulgação de trabalhos científicos em eventos internos ou externos (PPC – 
Direito, 2013, p. 13 -14). 

 
 Nos cursos de Biologia e Direito, a avaliação é descrita de forma técnica, 

observando itens básicos relacionados ao acompanhamento dos discentes, tais como: 

frequência, pontualidade, produção de trabalhos acadêmicos, dentre outros. São elementos 

importantes, no entanto, nesse formato, denota uma avaliação tradicional. Ela se coaduna com 

os parâmetros descritos no Regimento Geral da URCA, pois no PDI (2012-2016) não consta 

esse debate.  No Capítulo V – os Art. 67 aos 75, do Regimento Geral (ANEXO B), versam 

sobre aspectos relacionados ao rendimento escolar por disciplina, tendo por principio básico a 

assiduidade e a eficiência, apresentando assim uma métrica para calcular o desempenho. Não 

há a descrição de uma concepção de avaliação, mas o formato aponta para uma mensuração 

de resultados (VIANNA, 2000).  

Esse modelo de avaliação remete à primeira geração da Avaliação Educacional 

em que “[...] a avaliação é associada à mensuração do rendimento escolar (VIANNA, 2000, p. 

25)”. Lima Filho (2013, p. 6) esclarece suas funções: “A seleção e a certificação são 

essenciais para o funcionamento do sistema; o exame é a expressão da ideia de medida; a 

aprovação ou reprovação é a consequência do ato avaliativo; a integração ou a exclusão são os 

efeitos sociais mais visíveis”. 

 Os cursos de Geografia e Letras dispõem que a tarefa de avaliar é pertinente a 

discentes e docentes, ratificam a avaliação como medida quando apresentam o documento e 

retomam o discurso da norma e dos espaços de deliberação. Dentre os aspectos observados na 

avaliação, citam-se: 
 

 Frequência mínima de 75% às atividades do curso; 
 Cumprimento das atividades e/ou trabalhos definidos em programas de 

disciplinas, seminários e outros eventos acadêmicos e em concordância com 
as normas do curso de Geografia; 

 Domínio das habilidades e competências definidas no Projeto Pedagógico do 
Curso de Licenciatura em Geografia (PPC do curso de Geografia, 2013, p. 62; 
PPC do curso de Letras, 2013, p. 29). 
 

Novamente, o formato aponta para a mensuração dos resultados. O único que 

difere em seu texto é o PPC de Ciências Sociais, onde é proposto que a “[...] avaliação no 

Curso seja realizada de forma contínua, analisando o desempenho de alunos e professores, 
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corpo técnico-administrativo, e a infraestrutura necessária para o bom funcionamento do 

Curso”. Ele apresenta, mesmo que de forma sucinta, a ligação entre o processo de ensino-

aprendizagem e avaliação, inclusive utilizando como referência teórica o livro Por que 

Avaliar? Como avaliar? Critérios e Instrumentos, da autora Ilza Martins Sant’Anna (PPC – 

Ciências Sociais, s/p).  

A avaliação formativa é timidamente indicada pelo PPC de Ciências Sociais. 

Mesmo assim, apresenta elementos importantes, como o fato de ser contínua e avaliar os 

atores envolvidos. É considerada um processo em que se deve contemplar a aprendizagem 

desde o diagnóstico ao resultado. Esta precisa ser vivenciada de forma reflexiva, 

aprofundando o conhecimento em diversas áreas do saber. Portanto, avaliação formativa é 

toda prática avaliativa que visa repensar o processo pedagógico envolvendo seus atores 

(professores e alunos) (HOFFMANN, 2011; LUCKESI, 2005; MENDES, 2005). 

 Mesmo com essa experiência inicial do curso de Ciências Sociais, na tentativa de 

formular um caminho para avaliação no sentido de superar a concepção de apenas “medir”, 

sobressai, na universidade, no acompanhamento do rendimento do aluno, a busca por padrões 

métricos e de eficiência. No que concerne a aspectos inclusivos, segundo Beyer (2005), a 

avaliação, em seu cômputo geral, apresenta um enfoque superficial e unilateral, pois, devido à 

ênfase na mensuração, pode provocar o fracasso escolar dos alunos, sobretudo, daqueles que 

precisam de um investimento pedagógico específico.  

 Essa concepção se reflete nos procedimentos de avaliação que os professores 

usam para avaliar os alunos com deficiência visual. Observem as respostas: 
 
Estudos de pesquisa. Avaliações. Participação em aula (P1) 

Em relação à avaliação, não houve distinção, exceto na adaptação da fonte da prova 
(P2). 

Nenhum (P3). 

Como ela só tem a baixa visão, a avaliação não precisou ser diferente dos demais. 
Essa fez prova de AV1 [Avaliação 1] e apresentou muito bem um seminário para 
AV2 [Avaliação 2] (P4). 

Avaliação Oral (P5). 

Avaliação Oral (P6). 

Não utilizei nenhuma em especial (P7).  

Relatórios, fichamentos e elaborações textuais (P8). 

Avaliação Oral, seminários, avaliações objetivas e subjetivas (P9). 
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Avaliação é a mesma para todos os demais alunos, mas com a letra ampliada. No 
entanto, na orientação da monografia, o acompanhamento é mais minucioso e 
compreende a leitura feita por e pelo aluno em conjunto (P10).  

Na disciplina de Direito Empresarial, utilizei a avaliação escrita com fonte maior e, 
na segunda, uma confecção de cartilha explicativa. Em Direito do Consumidor, além 
da avaliação escrita, foi utilizado, como segunda avaliação, mini esquetes (P11). 

No caso, foi o mesmo material que foi empregado para os demais. O aluno em 
questão era excelente (P12). 

Contatos diretos com a pessoa do acadêmico. Trabalhos recebidos por e-mail. 
Avaliações Orais (P13). 

Não houve diferenciação em relação ao restante da turma. A avaliação é contínua. 
Foram realizadas prova escrita e seminários, além da produção de material didático 
em cartografia (P14). 

A avaliação se deu em conformidade com os demais alunos, em forma de debates e 
trabalho escrito (P15). 

Eu empreguei os mesmíssimos instrumentos utilizados com o restante da turma. Ele 
participou de todas as atividades e, aliás, com desenvoltura superior à média da 
turma (P16). 

Normal (P17). 

Até o presente momento, só trabalhei com uma educanda. Esta não tinha grandes 
dificuldades, pois até textos com escrita arial 12 ela conseguia ler, claro que com 
dificuldades. O instrumento foi a oralidade e os slides e textos impressos com fontes 
maiores (P18). 

Faço avaliação escrita e seminários, tal como para os demais alunos (P19). 

Se eu tivesse algum aluno com deficiência visual, utilizaria os mesmos recursos 
usados para transpor os conteúdos que necessitassem de adaptação, também na 
avaliação. Outros conteúdos seriam avaliados com ajuda do braille ou oralmente 
(P20). 

  
 De acordo com 9 dos docentes (45%), o procedimento mais utilizado é a avaliação 

oral, seja na forma de debates, prova oral, seminários e também a “[...] participação em aula” 

(P1). A avaliação oral, de fato, é instrumento importante para aferir a aprendizagem de aluno 

com deficiência visual, no entanto, não deve ser o único. Segundo o documento Atendimento 

Educacional Especializado – AEE – Deficiência Visual: 
 
Alguns procedimentos e instrumentos de avaliação baseados em referências visuais 
devem ser alterados ou adaptados por meio de representações e relevo. É o caso, por 
exemplo, de desenhos, gráficos, diagramas, gravuras, uso de microscópios. 

Em algumas circunstâncias é recomendável valer-se de exercícios orais. A adaptação 
e produção de material, a transcrição de provas, exercícios e de textos em geral para 
o sistema braille [...]. 
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[...] 

Convém observar a necessidade de estender o tempo da avaliação, considerando-se 
as peculiaridades já mencionadas em relação à percepção não visual (BRASIL.MEC 
SEESP / SEED, 2007, p. 26). 

  

 No curso de Biologia, por exemplo, deve existir um contato dos estudantes com o 

laboratório, o qual se torna um momento privilegiado de aprendizagem e também de 

avaliação. A produção de material táctil é um caminho privilegiado de aprendizagem, o qual 

explora as capacidades sensoriais e sinestésicas dos alunos com deficiência visual 

(BRASIL,MEC. SEESP. SEED, 2007; REILY, 2016). 

 Buscando compreender as práticas avaliativas na visão dos atores envolvidos, os 

alunos apresentaram também os instrumentos utilizados, que são: prova oral (A3 e A4) e 

escrita (A1, A2, A3 e A5), e seminário (A1, A2 e A3). Apenas o aluno A3 detalhou outros 

instrumentos utilizados: 
 
São praticamente os mesmos. A avaliação costuma ser impressa em letras grandes. 
Alguns professores apenas sugerem com mais liberalidade: é a prova oral. Que 
alguns dizem que eu posso optar por fazer a prova oral, e trabalhos em equipes, 
apresentação de seminário, papers, artigos científicos e coisas do tipo. Algumas 
disciplinas exigem e os professores, na sua maioria, têm sido abertos, tendo uma 
opinião favorável à inclusão. Já outros não são tão flexíveis, são mais rigorosos, não 
sei se é a palavra adequada, nas suas posições pedagógicas (A3). 

  

 Diante dos instrumentos indicados, é preciso compreender se os mesmos foram 

adaptados, ou seja, se eles estão adequados às condições visuais do educando. Por se tratar de 

um público do Ensino Superior, torna-se, a priori, mais fácil eles identificarem suas 

necessidades pedagógicas e as mesmas serem contempladas. Conforme os relatos: 
 
Até antes da cirurgia, era ampliada. Quando comecei a usar lente, comecei a 
enxergar melhor, comecei a fazer prova normal. É nas questões das provas, teve um 
dos professores que negou adaptar a prova para mim (A1). 

Alguns sim. Outros não. Alguns me perguntam se eu quero ampliado, o tamanho da 
fonte. Eles têm esse cuidado, mas outros não (A2). 

Alguns. Não é que sejam adaptados, mas há um diferencial (A3). 

Naquele momento estava sendo, porque, naquele momento, eu estava aprendendo o 
conteúdo, só ouvindo ele falar em sala. Entendeu? Porque não tinha o material lido 
antes, para, quando chegar na sala, só entender o que ele tinha lido. A explicação 
dele, não tinha. Não tinha quem adaptasse esse material. Não tinha onde buscar. Às 
vezes, pegava um resumo de um colega, um esquema, pouca coisa. Ou eu ia atrás 
pra ver se entendi o assunto, mas não era aquele texto aplicado pra todos, das 10 
páginas ou 15 páginas. Sei lá quantas páginas fossem, que eu tivesse lido antes. 
(A4). 

Os instrumentos não foram adaptados para a minha deficiência. Provas que não são 
ampliadas. Eu fiz umas três provas assim (A5). 
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 Foi identificado que os alunos, na maioria das ocasiões, não têm adaptações em 

seus instrumentos de avaliação. Os instrumentos que eles identificaram como mais fáceis para 

uma prática avaliativa, no caso dos alunos com baixa visão (A1, A2 e A3), preferem a prova 

ampliada; já o estudante A5 fez a opção pelo seminário. Com relação ao aluno A4, com 

cegueira, ele apresenta uma questão interessante. Em sua concepção, a avaliação se torna mais 

fácil quando o mesmo tem acesso ao material didático com antecedência. Para ele, o 

importante é ter o “[...] material didático para fazer os estudos (A4)”.  

O aluno A3 acrescenta outras questões que facilitam o momento avaliativo:  
 
[...] tempo extra, principalmente para provas objetivas, como já é utilizado pra o 
vestibular, concurso, exames. Uma dilação do tempo. São provas que têm uma 
extensão significativa. Então talvez oferecer para ser feita em outra hora, com uma 
eventual leitura ou pelo professor ou por alguém. Pelo ledor (A3). 

  

 A LBI determina a ampliação do tempo, mas não somente para a realização de 

vestibulares e concursos. Esta pode ser solicitada na medida em que o aluno com deficiência 

visual a necessite em suas atividades acadêmicas. O que lei determina é que seja feita de 

forma prévia e com necessidade comprovada (BRASIL, 2015).  

 O ledor, também citado pelo aluno A3, pode realizar esse papel sempre que 

requisitado na graduação, pois se trata de um serviço importante que, muitas vezes, é 

desempenhado por um colega sensível. A estudante A1 relata que, inúmeras vezes, foram 

esses alunos solidários que ajudaram a participar de atividades avaliativas em sala de aula. 

Desse modo, acreditando que o processo de avaliação que envolva leitura e escrita pode 

utilizar múltiplas formas, o ledor é um profissional de grande valor para a pessoa com 

deficiência visual (LIMA; SOARES, 2014; SILVA, 2014). 

 De igual modo, perguntou-se sobre os instrumentos de avaliação em que tiveram 

melhor desenvoltura. Também é preciso identificar aqueles em que apresentaram 

dificuldades. Estas são explicitadas nos seguintes relatos: 
 
Seminário. É porque, no seminário, a gente tem que explicar as imagens, ler. Aí não 
dá. Tive muita dificuldade nos seminários por causa disso (A1). 
 
Seminário. Até pela questão da leitura, porque utiliza muito o slide na apresentação. 
Fica complicado de fazer essa dinâmica (A2). 
 
Às vezes, eu tenho certa dificuldade quando os instrumentos anteriormente citados 
não são oferecidos. Que alguns professores dizem que esquecem e a prova não vem 
ampliada. O professor acaba por pedir que uma pessoa vá imprimir essa prova, e aí, 
nesse processo, perde-se um tempo, sem falar que a questão psicológica afeta 
bastante. 
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Esse instrumento ou esse não instrumento prejudica bastante. Outra coisa que talvez 
possa ser citado é a forma como as questões são organizadas, formatação. Às vezes, 
a letra não é muito bem impressa. A qualidade da impressão também conta bastante 
(A3). 
 
As provas (A5). 
 

  

 No que concerne a essa questão, os alunos com baixa visão apresentam 

características diferentes. Cabe ressaltar que, nos relatos de A1 e A2, estes se remetem ao 

seminário como prática avaliativa que possui elementos limitadores, pois agrega a essa 

experiência a dificuldade na visualização do conteúdo dos slides. O aluno A3 indica o 

quanto é delicado sincronizar a fala com a exposição do material projetado. Ele relata que, 

muitas vezes, está fazendo uma apresentação de seminário e o slide que está sendo 

exposto não condizia com o conteúdo de sua fala. A questão mais importante nesse 

processo não é invalidar o seminário como forma de avaliação, mas sincronizar a fala com 

a exposição do slide. 

 O estudante A4 enfatiza a necessidade de anteceder o material para não prejudicar 

a avaliação. A chegada do material de forma prévia é de grande auxílio para o aluno com 

cegueira.  

 Para compor o processo de avaliação na universidade, é imprescindível perceber 

se o aluno se sente avaliado de forma equitativa em relação ao estudante vidente: 
 
Não. Porque antes os professores não queriam adaptar o material pra mim (A1). 

Sim (A2).  

Não. Tendo em vista todas essas querelas, todos esses pormenores. Eu ousaria dizer 
que é quase impossível que haja uma avaliação equânime. As oportunidades não 
serão as mesmas, mas aí já cai em outro viés. Os demais colegas, por exemplo, irão 
copiar do quadro e isso já lhes garantirá uma conformidade maior com o 
pensamento do professor. Isso, em Ciências Humanas, é levado muito em conta na 
hora da prova. E talvez isso prejudique a avaliação, pois eventualmente a prova vai 
exigir aquele conteúdo, não da maneira como está disponível em outras fontes, mas 
da maneira como o professor indicou, como o professor propôs. Talvez minha 
resposta seja considerada errada (A3) (grifos nossos). 

Tem sim. Se eu estou pronto ou não para ser avaliado, aí é outra história. Mas que a 
avaliação vem igual. Se eu tiver o material adaptado pra estudar, eu estaria sendo 
avaliado igual (A4). 

Senti (A5).  

  

 A aluna A1 atribui a mudança de comportamento dos professores à ajuda de uma 

colega de sala, que solicitava insistentemente a adaptação das provas. Mesmo com 3 alunos 
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indicando que se sentem tratados de forma equânime, muitas vezes a capacidade da pessoa 

com deficiência visual é subestimada e, subjetivamente, as relações entre videntes e cegos 

rementem a sentimentos de superproteção, rejeição ou até mesmo indiferença (GALVÃO et 

al., 2015), posturas que ainda persistem e que também podem permear as relações professor-

aluno e aluno-aluno. Carvalho (2006, p. 41) explicita uma questão importante: “[...] será que 

poderíamos afirmar que ser cego é o oposto de ser vidente, que ser deficiente mental exclui a 

possibilidade de ter altas habilidades artísticas, por exemplo, que ser surdo é o negativo de ser 

ouvinte, e assim por diante?   

 Conforme o aluno A3, “[...] as oportunidades não serão as mesmas”. De modo 

análogo a outros tipos de deficiência, a diferença remete à desvantagem. É isso que Goffman 

(1988) define como estigma, identificar o outro por algo que ele não pode alcançar.  

 Carvalho (2006, p. 42) nos diz que a diferença pertencente às pessoas com 

deficiência só “[...] será entendida como algo comum, se, nas relações interpessoais 

aceitarmos, respeitarmos e valorizarmos o ‘outro’ como ele é, livre de comparações 

classificatórias ou categorizadoras”. Portanto, quando um vidente estabelece um vínculo com 

uma pessoa com deficiência visual, ele precisa reconhecê-lo como o ser humano que existe 

para além da cegueira (LOMÔNACO; NUNES, 2010). No próximo item, reflexões como esta 

e outras considerações acerca de ensino e avaliação da aprendizagem no âmbito acadêmico 

serão consolidadas para a construção de novos caminhos.  

  

6.3.3 Avaliação da Aprendizagem – impressões e sugestões 

 

 Perante a análise dos elementos concernentes à inclusão na universidade, ao 

ensino-aprendizagem e à avaliação, é pertinente compreender as principais impressões e 

apresentar sugestões que podem ajudar a qualificar os mesmos. Luckesi (2011, p. 177) aponta 

que “uma prática educativa que tem a avaliação como seu recurso subsidiário de construção 

dos resultados desejados deve estar fundada na crença de que todo educando aprende, e, por 

aprender, desenvolve.” 

 Portanto, essa reflexão, além de balizar a análise geral das questões já 

apresentadas, ajudará no debate acerca de dois questionamentos: Como os alunos se sentiram 

no processo avaliativo realizado pela universidade no decurso da graduação? Quais sugestões 

podem indicar para melhorar as práticas avaliativas?  



185 
 

 No que concerne ao processo avaliativo nas disciplinas cursadas pelos alunos com 

deficiência visual, os professores respondentes indicaram o seguinte resultado: 

 

Gráfico 6 – Rendimento dos Alunos nas disciplinas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Fonte: Dados obtidos nos questionários dos professores. 
 

[Áudio-descrição: gráfico em pizza, dividido em quatro pedaços nas cores: azul, vermelha, verde e lilás. Cada 
pedaço corresponde ao rendimento dos alunos nas disciplinas. Sendo assim, com rendimento satisfatório, treze 
alunos; mediano, um aluno; insatisfatório, cinco alunos e não respondeu, um aluno]. 

 

De acordos com as respostas, 13 docentes (65%) afirmaram que seus alunos 

obtiveram desempenho satisfatório na disciplina, no entanto, esse resultado foi atribuído, em 

geral, ao empenho e dedicação dos discentes. Ou seja, uma avaliação condizente com as 

necessidades do alunado com deficiência no Ensino Superior, ainda é um desafio. Realidade 

descrita em pesquisa realizada em uma instituição de ensino superior federal cearense que se 

coaduna com os resultados do estudo em questão (BENEVIDES; VIANA, 2014). 

Uma resposta entre os professores chamou atenção nessa caminhada de avaliar e 

consolidar os resultados de aprendizagem. Observe esse relato: “Não tive alunos com 

cegueira. Uma aluna do presente semestre apresenta problema nos olhos, mas consegue ler e 

desenvolver todas as atividades da disciplina sem ajuda de material adaptado (P20)”. Essa 

aluna, a qual o professor P20 fez referência, demostrou, na entrevista, muita autonomia e 

vontade de buscar seus objetivos. Dispondo seus olhos a poucos centímetros do papel para ler 

materiais impressos, faz isso com alegria e disposição. “O problema nos olhos” não a 

desmotivou. Esse episódio remete aos relatos da pesquisa de Amiralian (2004), que descreveu 

crianças com baixa visão que “liam” com os olhos. Assim ocorreu com essa estudante, sem 

perceber e amparada pelo parâmetro de vidente, o docente não percebeu que tinha uma 

discente com baixa visão em sua sala.   

Partindo do pressuposto de Hoffmann (2008), a ação avaliativa é movimento e 

transformação. Ela depende de múltiplos atores e de suas expectativas e necessidades. 

13 

1 

5 
1 Satisfatório

Mediano

Insatisfatório

Não respondeu
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Pensando nessa multiplicidade, inicialmente, apresenta-se a visão dos alunos acerca do 

processo avaliativo: 
 
Difícil (A1). 

Assim, tirando a questão da leitura e do quadro, dá pra fazer as provas e trabalhos. 
Não me sinto muito incomodada (A2). 

Tem sido desafiador, porque não há uma estabilidade. Dizer que todas as provas são 
ampliadas, isso depende muito do método que o professor utiliza. Alguns se utilizam 
de prova oral, outros de provas ampliadas. No meu caso, o principal foco talvez seja 
esse. A avaliação, ela costuma ser impressa justamente com letras grandes, mas ela 
tem o mesmo conteúdo, os mesmos pressupostos de todos os demais colegas (A3). 

Sim. No processo avaliativo, foi mais individual e oral com o professor. Algumas 
provas, eu acho que foram umas três provas que foram iguais para a turma. A prova 
mesmo (A4). 

Foram bem. A média mais baixa foi, que eu tirei, passei com 7 (A5). 

 
 As impressões das práticas avaliativas para 2 (dois) alunos refletem que o 

processo é “difícil” (A1) e “desafiador”. Os demais apresentam uma visão satisfatória, no 

entanto, suas justificativas indicam muita mais um esforço autoral do que o provimento de 

métodos e técnicas adaptadas as suas necessidades pedagógicas. Luckesi (2011, p. 176) 

aponta que a “[...] avaliação, em si, é dinâmica e construtiva, e seu objetivo, no caso da 

prática educativa, é dar suporte ao educador (gestor da sala de aula), para que aja de forma o 

mais adequada possível, tendo em vista a efetiva aprendizagem por parte do educando”. 

 No caso dos professores respondentes, essa dificuldade em gerir o fazer 

pedagógico decorre do pouco conhecimento dos docentes sobre a deficiência visual, sendo 

assim, cria-se uma crença equivocada da capacidade de aprendizagem desses alunos. Esse 

desempenho depende muito mais do fazer do aluno do que da possibilidade de se apresentar 

“novas” ou “velhas” formas de aprender e ensinar.   

 Mediante esse cenário, é imprescindível que os estudantes com deficiência visual 

apresentem suas sugestões para a melhoria das práticas avaliativas. Afinal, eles conhecem de 

maneira muito próxima suas necessidades. Conforme as entrevistas, eles responderam: 
 

Primeiramente, na questão da prova, ampliação da letra. Na questão do seminário, 
quando eu ia apresentar, eu só falava, eu não olhava (A1). 

Não quero muita coisa sobre a avaliação que eu tenho não, só uma atenção maior 
aos meios, que eles possam facilitar o meu acesso às provas e questionários (A2). 

Além de tudo que eu coloquei, talvez algum contato mais próximo com alguns 
professores. Na realidade, eu até abro um parênteses para agradecer a muitos 
professores por serem realmente focados e pautados pelo ideal de integração e de 
inclusão e tentarem, da melhor forma, ministrar aquela aula, e passar um 
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conhecimento que talvez chegue a mim. Todavia, tirando isso, que os professores 
pudessem encaminhar materiais, que considerem oportunos e que possam 
encaminhar para mim para que eu possa estudar com antecedência. O que ele vai 
copiar no quadro, por exemplo. Um plano de atividades (A3). 

Você tendo baixa visão, conseguindo ler, é melhor a prova ampliada (A5). 

  

 Diante das respostas apresentadas, para avaliar, é preciso: i) prover material 

adaptado para o uso nas avaliações (sobretudo, a prova ampliada); ii) um olhar 

individualizado no processo avaliativo (BEYER, 2005; HOFFMANN, 2011) que não dever 

ser apenas para os alunos com deficiência visual e sim para todos; iii) o encaminhamento de 

materiais com antecedência ajudam na compreensão dos conteúdos em sala de aula e também 

auxiliam nos estudos para as avaliações; iv) o uso de tecnologia assistiva digital de 

informação e comunicação (TADIC) 104 e, v) a dilação do tempo nas avaliações (BRASIL, 

2015), caso seja necessário. É necessário ressaltar que esse olhar individualizado remete a 

caracterizar as necessidades da cegueira e da baixa visão reconhecendo suas identidades de 

pessoas com deficiência visual (AMIRALIAN, 1997, 2004; MASINI, 2007).   

Para ainda compor a percepção dos alunos, mesmo que o aluno do mestrado tenha 

iniciado suas aulas recentemente em agosto, indagou-se também sobre sua expectativa acerca 

do processo de avaliação de aprendizagem no decorrer do curso de Mestrado:  
 

Mediante observação que os conteúdos a serem indicados para estudos e 
consequentemente avaliação não existirem em formato Portable Document Format 
(PDF) haverá a necessidade que os mesmos sejam encaminhados para o Núcleo de 
Acessibilidade da URCA, para que haja um tratamento de conversão para formato 
digital do material. Isso levará uma demanda significativa de tempo, 
consequentemente, a entrega dos trabalhos deverá ter uma ampliação do prazo de 
entrega. 

Em respeito às provas, caso haja a necessidade de cumprimento de tempo estimado 
(horas), poderá ser realizado em formato [de] entrevista [professor e aluno], 
atendendo os requisitos solicitados da avaliação. Ou em escrito de entrega posterior, 
observando a necessidade de verificar o tempo que o aluno recebeu o material 
digitalizado para o dia da realização da prova. 

Os seminários poderão ser realizados frequentemente, se houver demanda de leitura 
de slides, cartazes ou faixas, os professores ou colegas poderão auxiliar (AM). 
 

                                                           
104 A Universidade Federal do Ceará (UFC), através da Secretaria de Acessibilidade UFC Inclui, organizou uma 
série chamada Documentos Acessíveis. No site, você encontra sugestões de como elaborar documentos em 
Word, PDF e Power Point. Disponível em: < http://www.acessibilidade.ufc.br/documentos-acessiveis-pdf/> 
Acesso em: 03 ago. 2017. 
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  O estudante do mestrado corrobora com os alunos de graduação, reforçando 

algumas questões já destacadas na análise dos dados, principalmente o acesso previamente ao 

material didático e o tempo que o aluno terá para a execução de atividades e provas.  

Para compor esse roll de sugestões e compreendendo que o processo avaliativo se 

faz na relação professor-aluno, questionou-se também aos docentes: Que sugestões você 

apresentaria para a melhoria desse processo de avaliação da aprendizagem? Observem: 
 

Provas Orais (P1). 

Capacitação dos professores e orientação dos departamentos (P2). 

Criação de modelos tridimensionais que fariam parte dos seminários em equipe (P3). 

Não posso argumentar, visto que não tive outras experiências e esta que vivi não 
houve problema (P4). 

Mais envolvimento dos colegas de sala (P5). 

Não acredito que minha experiência, que considero um pouco frustrante, me dê 
suporte para fazer sugestões (P6). 

Capacitação (P7). 

Reforçar a independência do aluno em suas atividades e a comunicação direta com o 
professor, estabelecendo suas necessidades a fim de ampliar suas habilidades (P8). 

Formação com capacitação e sensibilização dos profissionais de toda a universidade. 
Apoio de profissionais especializados (P9). 

Vade Mecum 105 com letra ampliada, uso de tecnologia para a avaliação, pois o aluno 
aparenta ter mais facilidade digitando (P10).  

Uma preocupação mais enfática da universidade em proporcionar os meios de 
aprendizagem eficazes desde o início do curso (P11).  

Ajuda com a monitoria. A universidade preparar o professor para este 
relacionamento (P12).  

A explícita comunicação da universidade sobre o quadro de certos alunos. Melhoria 
das salas de aulas para o uso de instrumentos facilitadores (mesa, tomadas, 
conexões, etc.) (P13). 

Adequação de textos e melhor iluminação na sala (P14). 

Que a diferença seja sempre considerada (P15). 

Neste caso específico, não saberia indicar/opinar, mas em caso do aluno totalmente 
cego, exigiria um suporte da administração superior no sentido de viabilizar as 
traduções (P16). 

Seja feito curso para os profissionais envolvidos (P17). 

                                                           
105 “A noção de vade mecum deriva de dois vocábulos latinos: vade e mecum. A etimologia do termo, deste 
modo, remete para a expressão ‘vem comigo’. Um vade mecum é uma publicação que se pode transpor 
facilmente e que compila dados essenciais de alguma matéria.” No caso em questão na área do Direito. 
Disponível: < http://conceito.de/vade-mecum#ixzz4sWEyFl7w> Acesso em 12 set. 2017. 

http://conceito.de/vade-mecum#ixzz4sWEyFl7w
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A avaliação poderia ser oral ou apresentada de alguma forma, escrita somente se 
muito necessária (P18). 

Tenho muita curiosidade, mas nenhuma sugestão (P19). 

Qualquer processo de avaliação, para ser justo e eficaz, tem que ser construído a 
partir das premissas e condições que embasaram os conteúdos ministrados aos 
alunos que estão sendo avaliados. Com os alunos com deficiência visual, isso não 
seria diferente (P20). 

  

 Os professores elencaram algumas sugestões: i) provas orais; ii) formação acerca 

do assunto para professores e gestores; iii) a criação de materiais tridimensionais que 

estimulem as sensações sinestésicas, algo que auxilia tanto o aluno com baixa visão e também 

o estudante cego; iv) a produção de material adaptado; v) adequação da infraestrutura da 

universidade para ser acessível – umas das metas presentes no Plano de Desenvolvimento 

Institucional – PDI (2012-2016) que não foi consolidada e que está sendo retomada na 

formulação do PDI (2017-2021); vi) um apoio pedagógico especializado, entre outros.  

Dentre os docentes, há também os que não conseguiram elaborar uma sugestão, 

mas a sua dificuldade pode estar pautada na necessidade de uma formação continuada para 

suprir lacunas e prover oportunidades. É necessário reelaborar o significado da ação 

avaliativa, que é de envolver o aluno, sua curiosidade e seu comprometimento com o 

conhecimento, que deve ser refletido junto com o professor. Esse exercício identifica avanços 

e dificuldades, aperfeiçoando a caminhada de ambos (HOFFMANN, 2011).  

Muitos ajustes são necessários, no entanto, superar as dificuldades estruturais e 

pedagógicas é ver além das impossibilidades, para então contribuir em um processo 

cooperativo “[...] para a desconstrução de estigmas, estereótipos, que circunscrevem o ato de 

ver, caminhando assim na direção da extinção da ‘ditadura da visão’ (GALVÃO et al., 2015, 

p.157).” O processo de avaliação deve ser desenvolvido para romper esse modelo de 

mensuração descrito pela primeira geração da avaliação educacional (VIANNA, 2000) e 

prover um contexto significativo para professores e alunos.  
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7. CONCLUSÃO 

 
“Olhar e ver. Olhar para ver. Ver com os 
olhos da alma. Ver o outro e se ver. Ver o 
que, no momento, se pode ver e o que se 
autoriza ver”. 

(SOLOMON, 2007, p. 64) 
  

 Compreender o fenômeno educacional, identificar avanços e desafios configuram 

alguns dos objetivos do trabalho do pesquisador. Acessibilidade, Inclusão e Avaliação no 

Ensino Superior é um tema que remete a inúmeras reflexões e suscita diversos debates. A 

deficiência visual, como foco dessa pesquisa, trouxe a necessidade de ver para além do que 

está aparente. Proporciona conhecer, no campo do ensino e aprendizagem, caminhos para 

desenvolver uma avaliação educacional na perspectiva inclusiva na Universidade Regional do 

Cariri (URCA). Portanto, visa contribuir com o ingresso no vestibular e em outros processos 

seletivos na universidade e a avaliação da aprendizagem no decurso da graduação. 

 Nessa pesquisa, iniciou-se delineando o conceito, a história e os teóricos da 

avaliação com intuito de compreender o seu papel e a sua importância no contexto político, 

educacional e social. Tratou-se de historiar as gerações da Avaliação Educacional e a 

evolução do conceito de avaliar, que é fruto de uma interdependência desses momentos e da 

evolução do pensar sobre Educação.  

 No segundo momento, compreendendo essa caminhada e a relevância de 

contextualizar fatos e feitos, reconstruíram-se as principais ações no campo da política 

educacional pós anos 1990, evidenciando momentos definidores para a construção de uma 

realidade educativa mais inclusiva. Por se tratar da pessoa com deficiência visual, conhecer 

sua trajetória e a evolução dos conceitos de Educação para esse público também contribui 

para compreender quais os caminhos percorridos e o que ainda se pode pensar e realizar, 

sobretudo para o acesso ao Ensino Superior, o recorte desse estudo. Para fechar essa reflexão, 

imaginou-se o Brasil como um grande quebra-cabeça em que o mapeamento das ações e do 

acesso ao Ensino Superior, sobretudo da pessoa com deficiência, demarcou de forma física o 

que já foi conquistado e o que precisa ser repensado, ou seja, qual ou quais as peças que 

faltam a esse quebra-cabeça para torná-lo acessível.  

 O terceiro momento teórico versou sobre as reflexões referentes à identidade da 

pessoa com deficiência visual, acessibilidade e Avaliação Inclusiva no Ensino Superior. É 

parte relevante desse estudo, pois abriga as indicações e práticas que podem ser desenvolvidas 

para pessoas com deficiência visual respeitando as diferenças entre a baixa visão e a cegueira.  
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 A identidade da pessoa com deficiência visual é o reconhecimento de que pessoas 

cegas e com baixa visão percebem o mundo ao seu redor por outras perspectivas para além da 

visão. Eles estabelecem suas relações com seu eu, o outro e suas vivências partindo de uma 

perspectiva não visual. O que não os inferioriza ou cria desvantagens, ou seja, é estar em 

contato com o mundo sem a “ditadura da visão” superando o “olhar” estigmatizado da 

sociedade em geral.  (AMIRALIAN, 1994, 2007; GALVÃO et al., 2015; GOFFMAN, 1988, 

MASINI, 2007).  

 A acessibilidade é a possibilidade de qualquer pessoa, inclusive as que têm 

alguma deficiência de ter acesso, no caso, ao ambiente acadêmico de forma segura e 

autônoma. No campo da aprendizagem, seria prover a remoção de barreiras e o provimento de 

materiais e métodos acessíveis (BRASIL, 2000, 2002, 2003, 2015; BRASIL. MEC, 1996, 

1999, 2007).  

 E o terceiro conceito trabalhado nesse momento do estudo foi a Avaliação 

Inclusiva no Ensino Superior que, por sua vez, remete a olhar o aluno com deficiência visual 

partindo de suas necessidades pedagógicas. Para os cegos, além da linguagem verbal, os 

estímulos sensoriais e sinestésicos tem um valor ímpar na relação com o que o rodeia. No 

caso das pessoas com baixa visão, os estímulos sensoriais são necessários, bem como, 

compreender as várias formas de se trabalhar com os resíduos visuais provendo assim um uso 

qualificado da visão. (BRUNO, 2009, DOMINGUES, 2010, REILY, 2016, SÁ, 2008). 

 É chegado o momento empírico que se consolida no encontro entre as leituras e a 

prática desenvolvida no local de pesquisa. Ele se construiu a partir da identificação dos 

sujeitos e de sua história, o espaço de pesquisa e a repercussão de seus depoimentos para um 

repensar sobre a realidade educativa.  

 A instituição escolhida, conforme já mencionado, foi a URCA, que muito 

contribui para o Ensino Superior público da região do Cariri e adjacências e por ser pioneira 

dentre as universidades estaduais a criar o Núcleo de Acessibilidade (Nuarc). São mais de 

trinta anos formando profissionais para os diversos setores da sociedade. Realizar uma 

pesquisa nesse lócus evidenciou questões importantes e proporcionou experiências e 

aprendizados. 

 Nesse estudo, contou-se com múltiplos sujeitos (alunos, professores, 

coordenadores, membro do Núcleo de Acessibilidade, a vice-presidente da Comissão 

Executiva de Vestibular e o Pró-Reitor de Graduação), que somaram 33 falas a contribuir para 

a pesquisa em diversos aspectos, evidenciando o processo avaliativo no ingresso e 

permanência na universidade.  
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 A avaliação, momento privilegiado da aprendizagem, fez-se presente em 

diferentes olhares (alunos e professores) sendo também balizada pelos documentos 

institucionais. Destaca-se, aqui, a necessidade de ouvir os estudantes com deficiência visual 

no Ensino Superior, descrevendo suas necessidades pedagógicas no campo da Avaliação 

Educacional. Consideramos, igualmente, a relevância do movimento internacional de pessoas 

com deficiência realizado pela ONU, de 3 de dezembro de 2004, intitulado “Nada sobre nós, 

sem nós”. Ou seja, nada pode ser elaborado (plano, lei, política, ações pedagógicas, avaliação 

etc.) sobre a pessoa com deficiência sem a sua plena participação (SASSAKI, 2007).  

 Nesse processo, constatou-se que avaliar é realmente importante e que é 

necessário compreender uma melhor forma para realizar essa tarefa, não só para atender aos 

alunos com deficiência, bem como aos estudantes, independente de sua raça, etnia, gênero e 

situação social. Compreende-se que, mesmo diante do que já foi realizado, das dificuldades e 

dos desafios, é sempre relevante qualificar.  

 O vestibular, processo que demarca a entrada na vida universitária, apesar de 

contar com alguns itens que atendem a proposta inclusiva, ainda não atende de forma 

acessível aos alunos com deficiência visual. O aspecto positivo foi identificado na 

possibilidade de solicitar recursos de acessibilidade (ledor, transcritor, prova em Braille, 

dilação do tempo, entre outros) o que auxilia o aluno com deficiência visual durante a 

execução da prova. No entanto, foram verificadas algumas necessidades evidentes, quais 

sejam: i) a necessidade da prova do ledor padronizada, a exemplo do ENEM; ii) uma escolha 

mais criteriosa do ledor ou transcritor, ou seja, que seja observada a qualificação profissional 

do mesmo; iii) a padronização da prova ampliada, inclusive com indicação do tamanho da 

fonte para os candidatos com baixa visão; iv) o cuidado na descrição de imagens, gráficos e 

tabelas para não ocorrer distorções com a ampliação da prova. Acrescenta-se que o edital não 

se encontra em formato acessível; e, no ato de inscrição, não há, nos processos seletivos 

analisados (vestibular e mestrado), a disponibilização de formulários on line com campos 

específicos para o candidato informar os recursos de acessibilidade necessários à sua 

participação no certame. 

 Ademais, as dificuldades apresentadas foram: i) o tamanho da letra no caderno de 

resposta; ii) o tempo de prova; iii) a extensão dos textos; iv) qualidade do sintetizador de voz, 

dentre outros. 

 Questões interessantes como contraste por meio de cores, o detalhe da 

luminosidade da sala, que pode ou não precisar alterar, são necessidades diferentes para 

alunos que possuem um mesmo “tipo” de perda da visão, no caso, o ceratocone. Em caso de 



193 
 

cegueira, é indicado dispor, nas opções de escolha, para adaptação de material nas provas, 

além da audiodescrição ou descrição, a possibilidade de material em relevo para que o 

candidato possa usar o tato.  

 No âmbito da avaliação da aprendizagem, uma importante constatação é que 

iniciar uma conversa sobre esse assunto é necessário. Avaliar configura-se como exercício 

complexo. O fato é que ainda é necessário aprender muito para desenvolver práticas 

avaliativas condizentes com as necessidades educacionais de todos os alunos. Situação que foi 

constatada de forma notória, principalmente na reação ao entregar os questionários para os 

professores. Planejamento, procedimentos didáticos e instrumentos de avaliação estão sendo 

utilizados, no entanto, em muitas situações, não conseguem alcançar a relação de 

aprendizagem necessária para suprir o ciclo ação-reflexão-ação. A pesquisa desvela questões 

importantes do ato de avaliar uma pessoa com deficiência visual. 

 Alguns pontos ficaram evidentes, tais como: i) conhecer com detalhes, 

similaridades e diferenças acerca das necessidades pedagógicas de pessoas com baixa visão e 

cegueira; ii) identificar quais materiais didáticos podem ser utilizados para promover uma 

aprendizagem mais qualitativa e realizar as avaliações (como por exemplo, o material em 

relevo que pode contemplar todas as perdas visuais, sobretudo a cegueira); iii) ampliar as 

formas de avaliar a pessoa com deficiência visual para que ela possa produzir individual e 

coletivamente (provas oral e escrita, seminários, portfólios, maquetes etc.), lembrando-se de 

fazer as devidas adaptações. Tem-se, como exemplo, a criação de materiais tridimensionais 

que estimulem as sensações sinestésicas, algo que auxilia tanto o aluno com baixa visão como 

também o estudante cego; iv) iniciar um relacionamento efetivo com o Núcleo de 

Acessibilidade da URCA (Nuarc), como ponto de apoio e troca de experiências; v) 

disponibilizar no site da URCA um espaço para o Nuarc; e, vi) buscar ampliar o conceito de 

diversidade e diferença para compreender e realizar de forma efetiva uma Educação numa 

perspectiva inclusiva. 

Acrescenta-se a esses itens que o avaliador necessita: i) prover material adaptado 

para o uso em atividades em sala de aula e nas avaliações; ii) ter um olhar individualizado no 

processo avaliativo (BEYER, 2005; HOFFMANN, 2011) que não dever ser apenas para os 

alunos com deficiência visual e sim para todos; iii) encaminhar materiais com antecedência 

para auxiliar na compreensão do conteúdos em sala de aula e também nos estudos discentes 

para as avaliações; iv) utilizar tecnologia assistiva digital de informação e comunicação 

(TADIC) e v) a dilação do tempo nas avaliações, caso seja necessário.  
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No estudo em questão, não houve tanta diversidade de recursos usados na sala de 

aula. Entretanto, se esses professores tivessem a oportunidade para trocar experiências, 

poderiam ampliar suas opções didáticas, pois o processo avaliativo inclusivo na universidade 

ainda não está consolidado.  

 Além das necessidades didático-pedagógicas e da avaliação, os professores 

apresentaram algumas questões institucionais: i) a necessidade de uma formação acerca da 

inclusão de pessoas com deficiência no Ensino Superior para professores, gestores e técnicos;  

ii) a visível inadequação da infraestrutura da universidade para ser acessível – uma das metas 

presentes no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI (2012-2016) que não foi 

consolidada e que está sendo retomada na formulação do PDI (2017-2021); e, iii) a 

necessidade de aproximar-se de um apoio pedagógico especializado, entre outros. 

 Ainda no campo institucional e da gestão, situa-se que a URCA, durante a 

pesquisa, está passando por reformulações importantes nesses campos: o Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI (2017-2021); o Projeto Pedagógico Institucional (PPI), 

que irá compor um capítulo no texto do PDI; e a reformulação dos Projetos Pedagógicos de 

Curso – PPC. No campo da gestão e juntos aos documentos institucionais, o processo de 

inclusão ainda é um “plano” que precisa se materializar e criar ramificações. Cultivam-se 

muitas expectativas para as reformulações que ocorrem nesse ano de 2017 nos principais 

documentos políticos e pedagógicos da universidade para o próximo quadriênio (2017-2021).  

 Esse momento é propício para refletir e formular ações pró-inclusão que não 

apenas pontuem o respeito à diversidade, mas materialize a existência da diferença. Para esse 

objetivo, o trabalho da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROGRAD) como órgão gestor 

ligado à Reitoria e as ações Núcleo de Acessibilidade da URCA (Nuarc) mostram, junto aos 

gestores institucionais (demais Pró-Reitorias, departamentos, cursos etc.) a necessidade de 

garantir esse debate na construção de seus projetos pedagógicos e outros processos seletivos 

da própria universidade, inclusive definindo parâmetros inclusivos para a avaliação.   

 Os resultados revelam uma inadequação de recursos de acessibilidade no sentido 

de reconhecer, nos candidatos ao vestibular com deficiência visual, a diferença entre pessoas 

com cegueira e com baixa visão. Inclusive, com a necessidade de identificar distinções entre 

os candidatos com baixa visão. Os resultados são ratificados quando observado o processo de 

avaliação no decurso da graduação, que comprovam essa necessidade de distinção mesmo 

com alunos com perdas visuais bem similares. 

 Desse modo, conclui-se que os dados analisados na pesquisa encontram-se 

consonantes com a tese defendida: de que a pessoa com deficiência visual possui necessidades 
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educacionais, que precisam ser reconhecidas a partir da compreensão de que existem 

identidades de pessoas com deficiência visual (a dos cegos e dos alunos com baixa visão). Ou 

seja, são necessários processos de ensino, aprendizagem e de avaliação diferenciados de modo 

que o estudante não se sinta em desvantagem quando ensinado/avaliado. 

 Diante desse cenário, uma formação continuada sobre Acessibilidade e a Pessoa 

com deficiência no Ensino Superior é pauta urgente para compor novos caminhos e construir 

a inclusão na universidade. Essa formação pode ser ofertada por meio de curso de extensão 

pela modalidade de Educação à Distância (EAD) com encontros semipresenciais. O curso 

inicialmente contemplaria uma formação geral (APÊNDICE K) e os seguintes, as 

singularidades pertinentes a cada deficiência. Esse formato ajudaria na dinâmica de trabalho 

dos docentes para sincronizar suas atribuições com o processo formativo. 

 Recomenda-se, ao Nuarc, a ampliação de divulgação e atuação junto aos cursos 

(na forma de oficinas, minicursos, palestras, dentre outros) devido ao desconhecimento 

expressivo de sua existência (manifestado, sobretudo, pelos professores). Para tanto, ratifica-

se, como sugestão, a criação de um espaço no site da URCA para expor as atividades do 

núcleo, divulgar iniciativas, dar dicas e informes a professores, alunos e corpo técnico. Essa 

experiência já ocorre em outras universidades, e toma-se, como exemplos, o material e as 

atividades divulgados pela Secretaria de Acessibilidade UFC Inclui da UFC e pela Comissão 

Permanente de Apoio a Estudantes com Necessidades Educacionais Especiais (CAENE) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), universidades as quais o próprio 

núcleo já teve contato para buscar informações e orientações. Essa atividade fornecerá mais 

subsídios para melhorar o processo de ensino-aprendizagem e ampliará os canais de 

comunicação na própria instituição e com outros espaços além do Ensino Superior. 

 Ademais, encaminham-se os achados da pesquisa para serem apreciados pelo 

Nuarc, em que se sugere como uma das formas de consolidar e divulgar esse estudo, a 

confecção de manuais para acessibilidade na URCA. O primeiro volume comtemplaria uma 

visão geral sobre o conceito e as necessidades da pessoa com deficiência visual, bem como, 

sugestões para acessibilidade nos processos seletivos (vestibular e demais seleções) e 

avaliação da aprendizagem com a contribuição direta dos atores envolvidos (alunos com 

deficiência visual e professores). 

Os resultados apresentados por essa tese possibilitaram, por fim, alguns 

desdobramentos, tais como a condução para outras pesquisas relacionadas ao tema, como, por 

exemplo, o projeto, intitulado “Acessibilidade no Vestibular da URCA: um estudo de caso 

sobre as necessidades do candidato surdo”, iniciada no ano de 2017, conta com dois bolsistas 
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de iniciação científica e tem como objetivo: investigar as condições de acessibilidade no 

vestibular da URCA para os alunos com surdez. O estudo encontra-se em andamento e contou 

com a colaboração de alunos surdos da Educação Básica da Região Metropolitana do Cariri 

(RMC). Na condição de professora da URCA e membro do Nuarc, coordenar essa pesquisa e 

agregá-la aos achados da Tese repercute diretamente no acesso de pessoas com deficiência 

visual (cegos e baixa visão) à universidade, assim como o público com surdez. 

Esse mesmo processo de conhecer as condições de acessibilidade no vestibular 

pode ser investigado no que concerne às necessidades do público alvo da Educação Especial 

com foco na inclusão. No campo da avaliação da aprendizagem, por exemplo, fica evidente a 

necessidade de estudos sobre a criação de materiais didáticos que auxiliem na aprendizagem e 

avaliação em cursos como Biologia e Geografia para alunos com deficiência visual. Pesquisas 

relacionadas à produção de recursos didáticos acessíveis podem ser realizadas para todas as 

deficiências. Ademais, a inadequação da estrutura física pode balizar pesquisas científicas na 

área da construção civil, tema que contemplaria questões para além dos cursos nas áreas de 

licenciatura.  

Compondo esse contexto, uma iniciativa pertinente seria a proposição de políticas 

públicas e institucionais que atendam adequadamente, não somente as pessoas com 

deficiência visual, mas o público alvo da Educação Especial numa perspectiva inclusiva. 

 Envolver a comunidade universitária é imprescindível para socializar reflexões 

teóricas e práticas, transformando os espaços de formação acadêmica em lugares acessíveis, 

que garantam efetivamente a permanência dos alunos, combatendo assim a exclusão e 

consequentemente contribuindo para a inclusão social. 
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APÊNDICE A - CARTA DE SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA 
 

 
 

Crato, __de______ de 2017 
 

 
 

Eu, Marla Vieira Moreira de Oliveira, RG: 95002377957, SSP-CE, CPF: 
770542013-87, declaro estar cursando doutorado em Educação Brasileira na Universidade 
Federal do Ceará (UFC). Na oportunidade, venho, por meio desta, solicitar, a V. Sª., 
autorização para que eu possa utilizar o nome e dados da Universidade Regional do Cariri 
(URCA). 

A pesquisa faz parte da tese de doutorado intitulada Acessibilidade e Ensino 
Superior: Desvendando a Avaliação para o Ingresso e Permanência de Alunos com 
Deficiência Visual na Universidade Regional do Cariri – URCA e tem como objetivo 
geral: investigar as condições de acessibilidade no vestibular da Universidade Regional do 
Cariri - URCA e na avaliação da aprendizagem para alunos com deficiência visual na 
instituição. Especificamente, objetiva: i) identificar os recursos ofertados pela instituição com 
o intuito de garantir a acessibilidade ao candidato com deficiência visual no vestibular; ii) 
verificar a realidade avaliativa dos alunos com deficiência visual na entrada e permanência na 
IES; iii) coletar sugestões dos alunos com deficiência visual e professores para a melhoria dos 
procedimentos de seleção ao Ensino Superior e da avaliação da aprendizagem em sala de aula. 
Será observada a discrição inerente a um trabalho de pesquisa, sendo garantido o sigilo sobre 
a identidade dos alunos, professores, coordenadores e demais informantes em todo o processo. 
Os dados coletados na pesquisa de doutorado serão utilizados para a elaboração do texto da 
tese, sob a orientação da professora Doutora Tania Vicente Viana. Desejando obter 
informações ou esclarecer eventuais dúvidas, pode-se entrar em contato por meio dos 
telefones (88) 988638333, (88) 992498899 ou ainda pelos e-mails marla.vieira@urca.br e 
taniaviana@secrel.com.br. 

Certa de poder contar com sua prestimosa autorização, meus agradecimentos.  
 
 

Atenciosamente, 
 

______________________________________ 
Marla Vieira Moreira de Oliveira 

Aluna de doutorado em Educação Brasileira da Faculdade de Educação da UFC 
 
 

______________________________________ 
Tania Vicente Viana 

Orientadora da pesquisa 
 



 
 

APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DOS 
SUJEITOS ENTREVISTADOS 

Convidamos o(a) Sr.(a) para participar da Pesquisa Intitulada Acessibilidade e 
Ensino Superior: Desvendando a Avaliação para o Ingresso e Permanência de Alunos 
com Deficiência Visual na Universidade Regional do Cariri – URCA, sob a 
responsabilidade da pesquisadora Marla Vieira Moreira de Oliveira, aluna de doutorado do 
Programa de Pós-Graduação em Educação pela Universidade Federal do Ceará (UFC). A 
pesquisa tem por objetivo investigar as condições de acessibilidade no vestibular e na 
avaliação de aprendizagem nessa universidade. 

   
Sua participação consistirá em fornecer respostas às perguntas realizadas pela 

entrevistadora e permitir gravação do áudio e/ou vídeo. Os riscos dessa pesquisa são mínimos, 
visto que o respondente poderá sentir-se constrangido em responder alguma pergunta. 
Enfatizamos que sua participação nesta pesquisa é voluntária, isto é, a qualquer momento, 
você pode se recusar a responder qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu 
consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou 
com a instituição. 

Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade não 
será divulgada, sendo resguardada em sigilo. Se você aceitar participar, estará contribuindo 
para a geração de conhecimentos acerca das condições de acessibilidade para alunos com 
deficiência visual no vestibular e no processo de avaliação de aprendizagem.  

Se, depois de consentir em sua participação, o(a) Sr. (a) desistir de continuar 
participando, tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da 
pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, independente do motivo e sem nenhum 
prejuízo a sua pessoa. O(A) Sr. (a) não terá nenhuma despesa e também não receberá 
nenhuma remuneração. Para qualquer outra informação, o(a) Sr. (a) poderá entrar em contato 
com a pesquisadora, pelos telefones (88) 988638333/ (88) 992498899, ou através do e-mail: 
marla.vieira@urca.br 

Pesquisadora: Marla Vieira Moreira de Oliveira      Orientadora: Tania Vicente Viana 
E-mail: marla.vieira@urca.br                                            E-mail: taniaviana@ufc.br 
Consentimento Pós–Informação 
Eu,___________________________________________________________, fui informado 
sobre o que a pesquisadora quer fazer e por que precisa da minha colaboração, e entendi a 
explicação. Por isso, eu concordo em participar do projeto, sabendo que não vou ganhar nada 
e que posso sair quando quiser. Esse documento é emitido em duas vias, e serão ambas 
assinadas por mim e pelo pesquisador, ficando uma via com cada um de nós. 

Crato, _____ de ___________________ 2017. 

___________________________________   __________________________________ 
Assinatura do Participante                             Assinatura do Pesquisador Responsável 

 
 
 

mailto:marla.vieira@urca.br


 
 

APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DOS 
PROFESSORES E COORDENADORES 

 
    
Convidamos o(a) Sr.(a) para participar da Pesquisa Intitulada Acessibilidade e Ensino 

Superior: Desvendando a Avaliação para o Ingresso e Permanência de Alunos com 
Deficiência Visual na Universidade Regional do Cariri – URCA, sob a responsabilidade 
da pesquisadora Marla Vieira Moreira de Oliveira, aluna de doutorado do Programa de Pós-
Graduação em Educação pela Universidade Federal do Ceará (UFC). A pesquisa tem por 
objetivo investigar as condições de acessibilidade no vestibular e na avaliação de 
aprendizagem nessa universidade.   

    Sua participação consistirá em fornecer respostas a um questionário. Os riscos dessa 
pesquisa são mínimos, visto que o respondente poderá sentir-se constrangido em responder 
alguma pergunta. Enfatizamos que sua participação nesta pesquisa é voluntária, isto é, a 
qualquer momento, você pode se recusar a responder qualquer pergunta ou desistir de 
participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação 
com o pesquisador ou com a instituição. 

   Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade não será 
divulgada, sendo resguardada em sigilo.  Se você aceitar participar, estará contribuindo para a 
geração de conhecimentos acerca das condições de acessibilidade para alunos com deficiência 
visual no vestibular e no processo de avaliação de aprendizagem.  

   Se, depois de consentir em sua participação, o (a) Sr. (a) desistir de continuar 
participando, tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da 
pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, independente do motivo e sem nenhum 
prejuízo a sua pessoa. O(A) Sr. (a) não terá nenhuma despesa e também não receberá 
nenhuma remuneração. Para qualquer outra informação, o (a) Sr. (a) poderá entrar em contato 
com a pesquisadora, pelos telefones (88) 988638333/ (88) 992498899, ou através do e-mail: 
marla.vieira@urca.br 
Pesquisadora: Marla Vieira Moreira de Oliveira             Orientadora: Tania Vicente Viana 
E-mail: marla.vieira@urca.br                                            E-mail: taniaviana@ufc.br 
 
Consentimento Pós–Informação 
Eu,___________________________________________________________, fui informado 
sobre o que a pesquisadora quer fazer e por que precisa da minha colaboração, e entendi a 
explicação. Por isso, eu concordo em participar do projeto, sabendo que não vou ganhar nada 
e que posso sair quando quiser. Esse documento é emitido em duas vias, e serão ambas 
assinadas por mim e pelo pesquisador, ficando uma via com cada um de nós. 

Crato, _____ de ___________________ de 2017. 
___________________________________   __________________________________ 
Assinatura do Participante                             Assinatura do Pesquisador Responsável 
 
 
 
 



 
 

APÊNDICE D - ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA O ALUNO COM DEFICIÊNCIA 
VISUAL MATRICULADO NA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI 
 
 
Identificação 
 
1. Nome: 
2. Data de nascimento: _____/_____/_____     
3. Idade: 
4. Perda visual (Cegueira ou Baixa Visão) 
5. Causa?  Especificar: 
6. Ano de início da escolarização:  
7.   Quais recursos utiliza para estudar? (Texto ampliado, em braille, sintetizador de voz 

etc.)? 
8.  A sua família conhece esses recursos e sabe auxiliar no uso? 
9.  Quando teve o primeiro contato com recursos de acessibilidade para realizar seus 
estudos? 
10.  A sua escolarização foi feita em escola regular ou espaço especializado? Onde foi? 
 
 
Dados Relativos ao Vestibular 
 
1. Você mesmo realizou a sua inscrição no vestibular ou outras pessoas o inscreveram? 

Se outros, por quê?  
2. No ato da inscrição, você localizou, no edital, informações que contemplassem as 

necessidades de pessoas com deficiência?  
3. O que você solicitou para a realização da prova? 
4. Como foi a sua experiência na realização desse vestibular? 
5. Você tinha alguma informação sobre como seria atendido durante esse processo 
seletivo? 
6.  Qual foi a sua maior dificuldade na realização desse vestibular? 
7. Na prova, como você interpretou as imagens, gráficos e tabelas para a resolução de 

questões? 
8.  Você sentiu necessidade de alguma outra adaptação na prova que pudesse qualificar a 

realização da mesma? Se sim, qual (is)? 
9.  Como você se sentiu na realização das provas?  
10.  Que sugestões você apresentaria para a melhoria do processo seletivo? 
 
 
Dados Relativos ao Processo de Avaliação de Aprendizagem na Universidade 
 
1. Descreva quais recursos são utilizados nas aulas que contemplem as suas necessidades 

para a aprendizagem do conteúdo. 
2. Como tem sido seu processo avaliativo na universidade? 
3. Quais instrumentos são utilizados quando você é avaliado?  
4. Esses instrumentos de avaliação são adaptados para a sua deficiência visual? 



 
 

5. Quais os instrumentos que você apresenta mais facilidade dada a sua deficiência? 
6. Quais os instrumentos que você apresenta mais dificuldade dada a sua deficiência? 
7. Você se sente avaliado de forma equitativa em relação ao aluno vidente? 
8. O que a universidade oferece para auxiliar o seu processo de aprendizagem? 
9. Se você pudesse indicar como ser avaliado, que sugestões você daria? 
10. Conhece o Núcleo de Acessibilidade da URCA (Nuarc)? Em caso afirmativo, já fez 

contanto para pedir auxílio? Qual? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Este questionário objetiva consultar o professor que 
atua no Ensino Superior sobre a avaliação da 
aprendizagem de alunos com deficiência visual. Não 
é necessário identificar-se. Agradecemos a sua 
colaboração. 

APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO PARA OS PROFESSORES QUE MINISTRAM OU 
MINISTRARAM DISCIPLINAS PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL 

 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Sexo: 
 
(   ) Masculino      (   ) Feminino 
 

2. Idade: ____ 
3. Formação: ____________________________________________________________ 
4. Nível Máximo de Formação:  

 
(    ) Ensino Superior                  (     ) Doutorado 
(    ) Especialização                    (     ) Pós - doutorado 
(    ) Mestrado 

 
5. Tempo de magistério no Ensino Superior em anos: _____________________ 
6. Curso: ____________________ Departamento: ________________________ 
7. Disciplina que ministra ou ministrou quando ensina ou ensinou o aluno com 

deficiência visual: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
8. Curso para trabalhar com deficiência visual: (    ) sim  (     ) não. Em caso afirmativo 

qual (is): 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  

 
 

Relação Professor-Aluno no processo de aprendizagem e avaliação:  
 

 
Como identifico as necessidades pedagógicas do aluno com deficiência visual 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 

 

 



 
 

1. Em sua opinião, o que é preciso para viabilizar a inclusão do aluno com deficiência visual 
na universidade?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

2. Já possui experiência com outros alunos com deficiência visual em sala de aula? 
Descreva. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

3. Conhece o Núcleo de Acessibilidade da URCA (Nuarc)? Em caso afirmativo, já fez 
contanto para pedir auxílio e trocar informações no acompanhamento do aluno com 
deficiência visual? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

4. O aluno que está cursando ou que cursou sua disciplina possui cegueira ou baixa visão? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

5. O que você julga importante para viabilizar a aprendizagem desse aluno em sua 
disciplina?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

6. Quais os recursos e técnicas que você utiliza para ministrar sua disciplina no que se refere 
à aprendizagem desse aluno? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 



 
 

7. Você já observou se o aluno precisa utilizar material adaptado em suas aulas? Se sim, 
qual (is)? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
 

Como avalio o desempenho do aluno com deficiência visual: 
 
 
1. Quais os instrumentos utilizados por você para avaliar o aluno com deficiência visual? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

2. Considera satisfatório o processo de avaliação da aprendizagem do aluno com deficiência 
visual em sua disciplina? 
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

3. O que poderia citar como uma experiência exitosa no processo de avaliação do aluno com 
deficiência visual? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

4. Quais os problemas que vêm sendo identificados no processo de avaliação? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

5. Que sugestões você apresentaria para a melhoria desse processo de avaliação da 
aprendizagem? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 



 
 

APÊNDICE F – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA MEMBRO DO NÚCLEO DE 
ACESSIBILIDADE DA URCA (Nuarc) 

 
Identificação Acadêmica 
 
1. Qual a sua formação? Qual seu nível máximo de formação? 
2. Qual o tempo de magistério no Ensino Superior? 
3. Atuou em outro nível de Ensino? Tempo de Magistério em anos?  
4. Cursou alguma formação para trabalhar com deficiência visual? Caso afirmativo qual 

(is)?  
    

Dados sobre atendimento de alunos com deficiência no Núcleo de Acessibilidade (Nuarc) 
 
1. Quantos alunos com deficiência visual são atendidos no Núcleo de Acessibilidade da 

URCA (Nuarc)? Quantos possuem baixa visão e quantos são cegos? 
2. Como foi feita a identificação desses alunos e o contato dos mesmos com o núcleo? 
3. Quais os materiais produzidos para esses alunos? Há diferença na solicitação de materiais 

entre os alunos com baixa visão e cegueira? 
4. Os professores dos alunos com deficiência visual já entraram em contato com o núcleo 

para solicitar orientações pedagógicas? 
5. Na produção de materiais, já foi solicitado auxílio na confecção de instrumentos de 

avaliação da aprendizagem desses alunos? 
6.  No que se refere a instrumentos e métodos de avaliação desses alunos: quais e se há 

diferenças entre a baixa visão (ou baixas visões) e a cegueira? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

APÊNDICE G – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA A VICE-PRESIDENTE DA 
COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR 
 
Nome: _____________________________________________________________________ 
Cargo/ Função:_______________ 
 
 
Dados relativos ao vestibular 
 

1. Como é feita a identificação dos candidatos com deficiência que se inscrevem para fazer o 
vestibular? 

2. Há, no edital do vestibular, orientações específicas para os alunos com deficiência visual? 
É disponibilizado uma versão do edital em braille? 

3. Qual a frequência de candidatos com deficiência visual (cegueira ou baixa visão) que se 
inscrevem no vestibular? 

4. Quais as solicitações desses candidatos para realização da prova do vestibular? 
5. Existe alguma diferença de solicitação no que se refere à cegueira e à baixa visão? 
6. Como é feita a seleção do ledor, caso seja solicitado pelo candidato? 
7. Já ocorreu de algum candidato solicitar o uso de um sintetizador de voz? 
8. Caso a prova apresente imagens e gráficos, como é feita a descrição dessas informações? 
9. A universidade já se adequou a Lei de Cotas (Lei nº 16.197/2016)? 
10. O candidato ao vestibular tem oportunidade de dar sugestão para a melhoria do processo 

seletivo? 
11. Que sugestões você apresentaria para a melhoria do processo seletivo desse candidato? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

APÊNDICE H – ROTEIRO DE QUESTIONÁRIO PARA COORDENAÇÃO DE 
CURSO 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Identificação Acadêmica 
 
1. Sexo:  
 
(   ) Masculino      (   ) Feminino 
 
2. Idade: ____ 
3. Formação: ____________________________________________________________ 
4. Nível Máximo de Formação:  
 
(    ) Ensino Superior                  (     ) Doutorado 
(    ) Especialização                    (     ) Pós - doutorado 
(    ) Mestrado 
 
5. Tempo de magistério no Ensino Superior em anos: _____________________ 
6. Curso: ____________________ Departamento: ________________________ 
 
 
Acompanhamento acadêmico de alunos com deficiência visual 
 
 

1. Em sua opinião, o que é preciso para viabilizar a inclusão do aluno com deficiência 
visual na universidade? 
 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Este questionário objetiva consultar o coordenador de 
curso questões relacionadas à acessibilidade de alunos 
com deficiência visual na Universidade. Não é 
necessário identificar-se. Agradecemos a sua 
colaboração. 



 
 

 
2. Conhece o Núcleo de Acessibilidade da URCA (Nuarc)? Em caso afirmativo, já 

fez contato para pedir auxílio e trocar informações no acompanhamento do aluno 
com deficiência visual? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
3. A coordenação está ciente da presença de aluno (s) com deficiência visual 

regularmente matriculado(s) no curso? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

4. Os professores que já ministraram aula para o (a) aluno (a) com deficiência visual 
solicitaram algum tipo de apoio à coordenação do curso? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
5. Os professores já solicitaram material diferenciado para dar aula a esse aluno (a)? 

Em caso afirmativo, quais? 
 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

APÊNDICE I - ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA PRÓ-REITOR DE 
GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI 
 
 
Identificação Acadêmica 
 
5. Qual a sua formação? Qual seu nível máximo de formação? 
6. Idade? 
7. Qual o tempo de magistério no Ensino Superior? 
8. Atuou em outro nível de Ensino? Tempo de Magistério em anos?  
9. Cursou alguma formação para trabalhar com pessoas com deficiência? Caso afirmativo 

qual (is)?  
 
 
Gestão e o processo de inclusão da Universidade 
 
 

1. Qual a importância da inclusão na universidade? 
2. Quando foi o seu primeiro contato com a temática na função de Pró-Reitor? 
3. Quais as ações que a universidade tem desenvolvido para promover uma educação 

mais inclusiva? 
4. Existe algum espaço na universidade que acompanhe pedagogicamente os alunos com 

deficiência que estão matriculados? Caso afirmativo, relate sobre a criação e história 
desse espaço. 

5. A Pró-Reitoria já fez alguma recomendação ou recebeu alguma demanda das 
coordenações dos cursos com relação a necessidades de alunos com deficiência? 

6. Como a gestão da universidade está atuando para, no decurso da reformulação do 
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), contemplar questões relacionadas à 
acessibilidade e inclusão? 

7. A universidade está passando pela reformulação dos Projetos Pedagógicos de Curso 
PPC(s) nos cursos de graduação. A Pró-Reitoria orienta ou recomenda alterações 
nesses projetos que contemplem aspectos de acessibilidade e inclusão? Em caso 
afirmativo, como foi ou será realizada essa ação?  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

APÊNDICE J - ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA O CANDIDATO COM 
DEFICIÊNCIA VISUAL APROVADO NO MESTRADO PROFISSIONAL EM 
EDUCAÇÃO (MPEDU) NA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI (URCA) 
 
 
Identificação 
 
1. Nome: 
2. Data de nascimento: _____/_____/_____     
3. Idade: 
4. Perda visual (Cegueira ou Baixa Visão) 
5. Causa?  Especificar: 
6. Ano de início da escolarização:  
7.   Quais recursos utilizam para estudar? (Texto ampliado, em braille, sintetizador de voz, 
etc.)? 
8.  Quando teve o primeiro contato com recursos de acessibilidade para realizar seus 
estudos? 
10.  A sua escolarização foi feita em escola regular ou espaço especializado? Onde? 
 
 
Dados Relativos à seleção de Mestrado 
 

1. Você mesmo realizou a sua inscrição na seleção de mestrado ou outras pessoas o 
inscreveram? Se outros, por quê?  

2. No ato da inscrição, você localizou, no edital, informações que contemplassem as 
necessidades de pessoas com deficiência?  

3. O edital apresentou reserva de vagas para pessoas com deficiência? 
4. O que você solicitou para a realização da prova?  
5. Como foi a sua experiência na realização da seleção de mestrado? 
6. A Comissão de Seleção do Mestrado atendeu suas solicitações para o 

desenvolvimento do processo seletivo? Como foi feito esse atendimento? 
7. Qual foi a sua maior dificuldade na realização da seleção de mestrado? 
8. O que você acha que foi válido nessa seleção? 
9. Você sentiu necessidade de alguma adaptação na prova que pudesse qualificar a 

realização da mesma? Se sim, quais? 
10. Quais aspectos são necessários ser observados para a correção da prova escrita de 

uma pessoa com deficiência visual? 
11. Que sugestões você apresentaria para a melhoria do processo seletivo? 
12. Durante o curso de Mestrado, se você pudesse indicar como ser avaliado, que 

sugestões você daria? 

 
 

 



 
 

APÊNDICE K – PROPOSTA PARA FORMAÇÃO CONTINUADA NA URCA 

 

Curso de Extensão em Acessibilidade e a Pessoa com 
Deficiência no Ensino Superior 

 

 

Módulo 1 

Fundamentos da Educação Especial e da Inclusão 

Ementa: Conceitos e paradigmas históricos e sociais da Educação Especial e das propostas de 
Educação Inclusiva; Políticas Públicas de Educação Especial no cenário internacional e 
nacional. 

Módulo 2 

Legislação e Acessibilidade no Ensino Superior 

Ementa: Política de Acessibilidade; A legislação relativa ao direito à educação e à 
acessibilidade no Ensino Superior.  
 
Módulo 3 

Conhecendo o público alvo da Educação Especial no contexto da Educação Inclusiva 

Ementa: Principais conceitos e terminologias relacionados ao conceito de deficiência; A 
educação inclusiva para o público alvo da educação especial: pessoas com deficiência, 
transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades/superdotação e Transtorno do 
Espectro Autista – TEA.  

Módulo 4 

Práticas Inclusivas – Socializando experiências no âmbito da sala de aula 

Ementa: Experiências e Práticas para o processo inclusivo; Instrumentalização, estratégias e 
metodologias inclusivas; Socialização de experiências em sala de aula.  

 

 

 

 



 
 

ANEXO A – NOTA TÉCNICA SOBRE O ATENDIMENTO DIFERENCIADO DO 
ENEM 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. O 
atendimento diferenciado no ENEM. Brasília: INEP, 2012. Disponível em: < 
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/nota_tecnica/2012/atendimento_diferenciado_enem_2012.pd
f > Acesso em: 04 jul. 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO B – FRAGMENTO DO REGIMENTO GERAL DA URCA 

 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 

 



 
 

 

Fonte: UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI. Regimento geral da Fundação Universidade Regional 
do Cariri – URCA. Crato. s/a. Disponível em: < 
http://www.urca.br/textos/s1/AdmSup/deliberacaoSup/RegimentoGeralURCA.pdf> Acesso: 28 jul. 2017. 
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