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RESUMO

Acessibilidade é a possibilidade de um indivíduo ter livre acesso a qualquer ambiente, seja público ou privado, independente de que este
possua necessidades especiais, ou redução na sua mobilidade. O presente trabalho tem como pretensão compreender como se dá o
funcionamento da acessibilidade dos alunos especiais na Cidade Universitária Professor Aloísio de Campos. Embora, seja perceptível que
esteja havendo uma reforma dentro do campus é inevitável não apontar os transtornos que ocorrem por todos os cantos da universidade.
Em decorrência disso, o acesso para muitos alunos, principalmente aqueles que são cadeirantes ou possuem algum outro de tipo físico de
limitação, assim como os que portam baixa visibilidade ou perda total da visão, estão sujeitos a enfrentar diariamente as inconveniências
da reforma em questão.
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ABSTRACT

Accessibility is the ability of an individual to have free access to any environment, whether public or private, regardless that this has
special needs or reduced mobility. This work has the intention to understand how is the functioning of the accessibility of special students
in the University City Teacher Aloisio de Campos. Although, it is noticeable that there is a reform within the campus is inevitable not point
the disorders that occur in all corners of the university. As a result, access to many students, especially those who are wheelchair users or
have some other type of physical limitations, as well as those who hold low visibility or complete loss of vision, are subject to daily face
the inconveniences of the reform in question.
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1 INTRODUÇÃO

A cada semestre as Universidades Federais no Brasil, de um modo geral, vêm incluindo em seus campus diversos alunos com algum tipo
de necessidade especial e, nesse caso tem se apresentado como um desafio para a Universidade Federal de Sergipe (UFS), já que a

mesma se encontra em fase de adaptação para atender os alunos especiais. O presente trabalho tem como pretensão compreender como

se dá o funcionamento da acessibilidade ao ensino superior na Cidade Universitária Professor Aloísio de Campos. Para tanto, se fez
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necessário: a) identificar o público alvo que necessita de atenção especial; b) reconhecer quem são os responsáveis pela assistência aos

alunos com necessidades especiais; e c) identificar os problemas existentes no campus. O referido trabalho foi inicialmente elaborado no

ano de 2013 a partir da disciplina Trabalho de Campo Integrado tendo em vista no corrente ano dar seguimento ao mesmo já que boa

parte das obras de adaptação para os alunos especiais já foram ou estão em fase de conclusão se comparado ao início da realização

desta pesquisa. Os procedimentos metodológicos foram consultas bibliográficas e em seguida pesquisa de campo que constituiu por

entrevista, observação in loco e registro fotográfico por câmera de celular. A temática deste trabalho se encaixa no eixo sobre “Educação

e Inclusão” visto que é sabido por todos que não basta inserir o aluno especial no ambiente escolar seja qual for seu nível de ensino, é

preciso criar condições estruturais e ferramentas pedagógicas que assegurem uma verdadeira acessibilidade do aluno.

2 ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE: UM BREVE CONCEITO

O termo acessibilidade vem da palavra acessível que, segundo AMORA (2011, p. 9) significa tudo “a que se pode ter acesso”. Partindo

desse conceito, percebe-se que acessibilidade é a possibilidade de um indivíduo ter livre acesso a qualquer ambiente, seja público ou

privado, independente que possua necessidades especiais ou redução na sua mobilidade.

A acessibilidade não é exclusivamente para pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Sabe-se que pessoas que sofreram acidentes

ou foram submetidas a processos operatórios possuem limitações, algumas temporárias e, ao se deslocarem para um determinado lugar

enfrentam dificuldades para acessá-lo.

Uma cidade ao ser planejada deve apresentar locais que sejam acessíveis a todos e é fundamental que ao nos deslocarmos não

encontremos dificuldades a acessar um determinado local. Porém, essa não é a realidade que conhecemos.

Segundo a Casa Civil (2000) a lei No&8239;10.098 de&8239;19 de dezembro de 2000 mostra que todos os espaços, públicos e privados,

devem apresentar estrutura que dê suporte àqueles que o utilizam:

I – nas áreas externas ou internas da edificação, destinadas à garagem e a estacionamento de uso público,

deverão ser reservadas vagas próximas dos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para

veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de locomoção permanente;

II – pelo menos um dos acessos ao interior da edificação deverá estar livre de barreiras arquitetônicas e de

obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade

reduzida;

III – pelo menos um dos itinerários que comuniquem horizontal e verticalmente todas as dependências e

serviços do edifício, entre si e com o exterior, deverá cumprir os requisitos de acessibilidade de que trata esta

Lei;

IV – os edifícios deverão dispor, pelo menos, de um banheiro acessível, distribuindo-se seus equipamentos e

acessórios de maneira que possam ser utilizados por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade

reduzida.

Assim, diversos locais que não possuíam uma estrutura para receber pessoas com deficiências ou dificuldades de locomoção, passaram a
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replanejar os espaços públicos, para que esses possam dar suporte às necessidades de cada usuário.

Atrelado ao conceito de acessibilidade, a mobilidade é “a habilidade de movimentar-se, em decorrência de condições físicas e

econômicas” (VASCONCELOS, 1996), ou seja, é a maneira que a pessoa se locomove para determinados lugares, seja utilizando

transporte próprio, coletivo ou outros meios.

Para o uso desse tipo de recurso é necessário que o mesmo apresente condições necessárias para dar suporte aos seus usuários. Quando

a mobilidade remete ao transporte público a mesma é intitulada de mobilidade urbana e devem apresentar nos meios de transportes e

terminais de integração ótimas estruturas. Infelizmente não é o que ocorre no terminal de ônibus cujos alunos da UFS têm acesso. A

maior parte das linhas de ônibus não está ainda adequada para dar assistência aos alunos com necessidades especiais, mas isto é um

assunto que pode ser tratado em outra oportunidade.

De acordo com Magagnin e Silva 2008 (apud Abdala e Pasqualetto, 2013, p. 4) “o crescimento das cidades influencia e é influenciado

pelos meios de transportes disponíveis à sua população”. Partindo do princípio que o sistema de transporte é um serviço essencial para o

desenvolvimento de uma cidade, é que o planejamento da mobilidade urbana se faz necessário. Segundo Silva (2013) conceitua

mobilidade da seguinte forma:

[...] mobilidade urbana é em si uma novidade, um avanço na maneira tradicional de tratar, isoladamente, o

trânsito, o planejamento e a regulação do transporte coletivo, a logística de distribuição das mercadorias, a

construção da infra-estrutura viária, das calçadas e assim por diante. Em seu lugar, deve-se adotar uma visão

sistêmica sobre toda a movimentação de bens e de pessoas, envolvendo todos os modos e todos os elementos

que produzem as necessidades destes deslocamentos.

É importante a realização de um planejamento no sistema que sofrerá as modificações associando o mesmo a outras áreas como o meio

ambiente, a economia e aspectos sociais, agregando à mobilidade, urbana ou social, conceitos de sustentabilidade que requerem o

equilíbrio entre todos os elementos, no qual o desenvolvimento sustentável deve suprir a necessidade do presente, assim como não

deverá comprometer as necessidades de gerações futuras. Deve-se também ter a ciência de que acessibilidade e mobilidade trabalham

em conjunto, a fim de garantir ao usuário das edificações, espaços públicos, mobiliário, equipamento urbano e elementos, a utilização dos

seus serviços com segurança, comodidade e autonomia.

3 A PROBLEMÁTICA DO CAMPUS

No que se refere à problematização do Campus Professor Aloísio de Campos, percebe-se que existe uma grande extensão territorial que

aloca várias estruturas físicas funcionais, tais como didáticas, departamentos, a Adufs, o fórum, centro de vivência, lanchonetes, o prédio

da reitoria, estacionamentos, a prefeitura do campus dentre outros. Cada uma dessas unidades estruturantes desempenha um papel que

contribui para a efetivação do funcionamento deste espaço chamado Cidade Universitária.

Dentro do campus existem vários fluxos de pessoas, sejam estudantes, professores, funcionários ou mesmo a vizinhança ou não que se

utiliza de alguns serviços oferecidos no local. É neste quesito que entra a questão da acessibilidade e, por que não a questão da

mobilidade no loco deste espaço tão complexo, porque nele, ocorre a presença de diferenciadas necessidades de circulação.

A universidade comporta no geral mais de dois mil alunados e especificamente no ano de 2013 em relação ao número de alunos com

necessidades especiais agrega 36 distribuídos por vários departamentos. Segundo dados fornecidos pelo Departamento de Apoio
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Didático-Pedagógico – Deape – foi possível observar que a instituição desde 2010 vem apresentando uma variação na demanda de

matrículas de alunos com algum tipo de necessidade especial como mostra a tabela abaixo:

Tabela: Número de alunos matriculados em 2013 que apresentam algum tipo de deficiência

ANO DEFICIENCIA
AUDITIVA

DEFICIENCIA
VISUAL

DEFICIENCIA
FÍSICA

2013 8 9 19
2012 16 6 16
2011 3 9 14
2010 4 5 20

No entanto, é passível de discussão a questão desta vulnerabilidade no quesito do egresso e o não egresso em diferentes períodos. Pois,

dentre tantas outras questões que aqui poderiam ser mencionadas será então focada aquela cuja instância maior tem sido o caso da falta

de acessibilidade que muitos alunos têm ao entrarem na universidade.

Muitas vezes, como foi possível identificar por relatos de estudantes do campus, que a oportunidade lhes chega ao conseguirem ingressar

na instituição, porém grandes são os desafios que os mesmos enfrentam, seja pela falta das condições na estrutura física que na maioria

das vezes limitam alguns destes alunos quando a sua necessidade é do tipo física ou pela falta de auxílio de algum recurso de apoio para

poder interagir com os professores ou colegas e até mesmo desenvolver atividades, neste caso quando a sua necessidade é do tipo

auditivo ou visual.

Embora, seja perceptível que esteja havendo uma reforma dentro do campus é inevitável não apontar os transtornos que percorrem por

todos os cantos da universidade. Em decorrência disso, o acesso para muitos alunos, principalmente aqueles que são cadeirantes ou

possuem algum outro de tipo físico de limitação, assim como os que portam baixa visibilidade ou perda total da visão, estão sujeitos a

enfrentar diariamente as inconveniências da reforma em questão.

Basta adentrar o campus e logo será possível deparar-se com estes transtornos. Desvia daqui, passa por ali, sobe e desce passarela mal

acabada, corre para lá e corre para cá atrás de banheiro aberto, inspira poeira, desconcentra-se nas aulas por causa dos constantes

barulhos de máquinas em uso, são apenas alguns dos vários incômodos que estão sujeitos todos os envolventes da cidade universitária.

Para melhor compreender toda esta reforma fez-se necessário ir à prefeitura do campus conversar com alguem responsável que pudesse

responder algumas perguntas referentes à devida obra que está sendo realizada. Nesse sentido, realizou-se uma entrevista com a

arquiteta Emanuelle que é concursada e ao contrário do que se esperava não foi aluna da instituição.

Quando perguntado sobre como é estabelecida a relação entre a prefeitura do campus e a reitoria no que se refere à solicitação de obras

que sejam necessárias serem feitas na cidade universitária, a Emanuelle respondeu que:

Normalmente a gente atende a comunidade e o formato está diferente agora. Cada professor que coloca sua

necessidade pra o seu departamento, aí o departamento coloca pra o centro né, que aí o centro vai avaliar

dentro de todos os departamentos qual é o que tá precisando mais e tal e daí o centro encaminha pra o reitor a

necessidade. Passa pra a reitoria dizendo a gente vai precisar disso, disso e disso e ele é quem vai dar o aval.

Vem pra cá a autorização pra fazer, aí como vem essa autorização, normalmente a gente pede um programa...

Que o solicitante encaminhe um programa de necessidades do prédio, do que ele vai querer aí nesse programa
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ele escreve, aí coloca a salas, os equipamentos que vão ser utilizados na sala, pra poder a gente ter uma noção

do dimensionamento pra poder dimensionar aquela área que ele tá querendo que aí vai depender de quantos

professores têm por sala, quantos alunos e aí a gente vai dimensionar de acordo com o né... Vai ser necessário a

gente ver a sala. Aí a gente faz esse dimensionamento e quando dá pra a gente fazer o projeto aqui à gente faz

aqui, quando é pequeno normalmente. Mas, na maioria das vezes a gente licita o projeto e aí uma empresa

faz... O normal é terceirizar.

Nesse sentido, foi perguntado por que é normal a terceirização na elaboração e execução de projetos, uma vez quê a universidades tem

seus engenheiros e arquitetos?

Mas uma vez a entrevistada respondeu:

Porque a demanda é muito grande e normalmente quando você está projetando tem um tempo assim né...

senão perde a licitação e tal. É complicado, a equipe não consegue dar conta de tudo né. A gente tem déficit de

funcionários e tem um caso exemplo bem claro é o caso de Lagarto mesmo, que um campus inteiro novo, aí a

equipe fica praticamente voltada pra ele. Então, assim, é bem complicado você dar andamento a essas

quantidades de coisas e os projetos não são tão simples assim né... O campus de Lagarto é dois pavimentos,

três pavimentos...

Diante do observado na elaboração deste trabalho, verificou-se que a atual reforma está sendo um reparo de uma obra anterior e que a

mesma continua apresentando algumas falhas estruturantes e outras de operação. Nesse sentido, fez-se necessário perguntar se no

momento da reformulação dos projetos da obra atual para se adequar aos critérios do Ministério de Educação e Cultura – MEC - onde

deveria ser modificado e se foi realizada uma ouvidoria para saber a necessidade da comunidade?

Emanuelle respondeu que:

Na época o projeto durou mais ou menos um ano né. A gente tem realmente uma dificuldade de... com a

comunicação das empresas com... Porque assim, como a obra envolve todo o campus, então foi muito difícil

você conseguir ir é, em cada lugar, porque assim já demorou um ano sem a gente conversar e se fosse parar

pra ouvir todos os departamentos tudo, que assim, você vai lá... A gente tem uma meta, adequar pra

acessibilidade, aí a gente pensa num lugar pra colocar, tenta padronizar, mas em cada departamento tem a sua

necessidade, não porque aqui eu queria fazer isso, ah não porque você tá botando isso aqui. Aí imagine quanto

tempo ia demorar pra gente projetar?

Fazer esse projeto já durou um ano né, escutando departamento por departamento não ia terminar. Tanto é que

assim, teve muito problema de planilha e tal, já no final assim, que eu fiquei... Foi eu com outro engenheiro e a

gente ficou olhando o orçamento, vendo as coisas e tal. E tinha... E o projeto já tinha muita falha, entendeu?

De, de levantamento cadastral, que às vezes né, o cara não ia lá pra cadastrar direito né. Então assim, a gente

tentou minimizar o máximo que a gente conseguiu dentro do prazo que a gente tinha pra fazer, entendeu?

Então, foi, foi uma coisa assim... Depois que a gente lançou teve que mudar o projeto em várias vezes, é chegou

lá era de outro jeito, chegou lá à pessoa não queria daquele jeito, então teve que adaptar uma coisa... Mas

assim, foi uma coisa que, vamos lançar, vamos lançar, senão não vai sair, e a gente tinha um compromisso pra,

pra colocar.
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Diante da resposta é possível compreender que existe uma demanda muito grande de pedidos a serem realizados, mas não é justificável

a permanência dos problemas de acessibilidade na instituição, já que está previsto na lei Nº&8239;10.098, de&8239;19 de dezembro de

2000, todos os espaços, públicos e privados, devem apresentar estrutura que dê suporte àqueles que o utilizam. Pois, subtende-se que

como não é atingível atender todas as solicitações elencadas pelos departamentos de suas reais necessidades então, pode-se concluir que

vai haver sempre uma pendência em cada unidade departamental. Ou seja, haverá sempre um pedido de reforma para adequação e o

mesmo pode não ser atendido.

Sobre os elevadores que estão instalados nas didáticas e nos departamentos dentre outros locais, foi perguntado se existe um

treinamento com os fiscais que ficam nestes locais para operar o equipamento?

A arquiteta respondeu que:

Teve uma reunião com o pessoal da empresa das plataformas, acho que a, não lembro o nome, acho que é a

Tirso. O pessoal da Tirso teve aqui e explicou que, oi a gente pode dar um treinamento pro pessoal e tal. Eu

conversei com o prefeito pra ver quem ficaria responsável, porque a gente não pode deixar isso aberto lá. Tem

que ter uma pessoa olhando, porque os alunos realmente não tem noção, eles sobem, como já aconteceu na

didática V, cinco pessoas dentro daquele elevador. Aquele elevador só dá uma cadeira de roda e uma pessoa,

mas nada. Um acompanhante por cadeirante né. Então, não dá pra deixar com os estudantes pra fazer isso. Aí

eu conversei com o prefeito que assim, a ideia era que ficassem com os fiscais. Mas, a gente tava esperando

assim... é tanto que a gente fechou, parou. Tá tudo fechado agora. E aí a gente vai esperar entregar tudo,

porque tem um contrato de manutenção também desses, desses, dessas plataformas e aí a gente ta esperando

que a empresa entregue ela com o contrato de manutenção tudo certinho pra gente liberar e aí quando for

realmente ter, liberar o funcionamento a gente vai fazer um treinamento com os fiscais pra poder é, é, eles

auxiliarem lá.

Diante do exposto foi surpreendente saber que alguns alunos não sabem prezar pelo patrimônio que é público, ou seja, deles mesmo e

tão pouco sabem valorizar e cuidar de um equipamento tão útil para um colega que tem necessidades especiais. É evidente também que

antes de terem fechados os elevadores, e acredita-se que não foi por causa da inadimplência de certos alunos, os fiscais estão operando

as plataformas sem as devidas instruções e, sobretudo, pelo depoimento da Emanuelle ficou claro que os elevadores ainda não possuem

o contrato de manutenção. Pelo menos até o presente momento em que a entrevista fora realizada.

Outra problemática observada no campus diz respeito aos banheiros, principalmente os dos deficientes que em algumas didáticas, nos

departamentos e inclusive na reitoria se encontram fechados. Em alguns das respostas ouvidas quando foi perguntado por que se

encontravam trancados os banheiros tanto para deficientes ou não em um desses locais, foi que “o fechamento vinha de uma ordem

superior, e o seu uso é para os chefes do departamento”, ordem essa não especificada e tão pouco justificável, já que o banheiro é para

uso comum independente de quem for usá-lo.

Diante disso, foi questionado a entrevistada o porquê desses banheiros se encontrarem fechados e quem era essa ordem superior?

Para a surpresa da resposta, Emanuelle responde:

Tá estranho, porque o CCSA – Centro de Ciências Sociais – alguma coisa assim, ele... se não me engano esse

projeto foi até anterior a obra da acessibilidade né. Então, assim, eu é, lembro que tinha alguma coisa, não

tenho certeza agora pra te dizer, se, se tinha esse, como era que funcionava o banheiro lá. Mas, assim o
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banheiro de deficiente é pra ficar aberto. É meio estranho, porque o banheiro é de comum. Não são os banheiros

que ficam de frente pras escadas?

Então, são banheiros comuns. Daí se não fossem pra ser comum era pra em cada sala ter seu banheiro, cada

chefia tinha seu banheirinho lá. A ordem não vem daqui, não sei se o prefeito sabe de algo, porque o pessoal da

limpeza tem a chave. Teve uma época em que os banheiros estão em reforma, mas acho que os das didáticas já

até entregou, teve é... na verdade assim, a obra ela previa essa adequação, é como falei como tinha muito erro

de, de levantamento a gente acabou tendo que refazer, mas a ideia não era que eles demolissem tudo, como foi

feito, não era pra mexer no piso. A ideia inicial era essa só pra adequar, mas aí é como teve erro no projeto,

muita coisa que não tava prevista teve que ser refeita depois aí eles mexiam, aí sabe que mexer no que tá queto

é pior, então mexia aí tinha problema de vazamento, problema no sei que lá. Aí toda semana tinha uma coisa na

didática aí acabava que, manda a empresa ir lá e fechar, pra, fecha ate a gente entregar realmente funcionando.

Esse negócio não da fica assim, e até passou um tempo fechado por conta disso. Agora não é pra tá mais não.

É válido ressaltar que esta problemática referente ao departamento de CCSA - Centro de Ciências Sociais Aplicada 2 – não é o único que

vem ocorrendo esse inconveniente, que cabe ser chamado aqui de “apropriação de chave ou monopólio de chave”. Existem outros

departamentos que estão apresentando o mesmo agravante, deixando muitos alunos, alguns professores e funcionários, e inclusive os

cadeirantes sem acesso aos banheiros.

No que se refere ao uso das plataformas, foi questionado por que os cadeirantes ou até mesmo os deficientes visuais não poderiam

portar um cartão magnético que desse aos mesmos o livre acesso de ir vir nos elevadores sem a necessidade de depender dos fiscais?

Isto porque se acredita que dar condições de acesso é também permitir o individuo ter direito de andar sozinho, se sentir autônomo de si.

Afinal ninguém quer depender de ninguém. Emanelle respondeu:

Eu acho que essas plataformas novas... É porque é assim, esse sistema de cartão e tal, é tem certas coisas que

você tem que sentir um pouco pra ver como é que funciona pra pensar naquilo. Que projeto é bom. Você tem

que ter uma situação, e aí é bem complicado você.. esse negocio de deficiente assim. Eu aprendi ate muita coisa

com a convivência e tal. A gente segue muito a norma, e quando vem pra gente eles recomendam que sigam a

norma. Então, está em revisão, quer dizer acho que já acabou a revisão, mas assim essa norma que a gente

seguiu é de 2004 pra cá, 2005 é que teve uma besteirinha que mexeram que lá. E teve muita dúvida, muito

desentendimento porque cada um entende de um jeito, cada um imagina uma situação, e aí você coloca de um

jeito, ah não, mas se o deficiente for canhoto, não, não pode ficar assim. Então, a norma tem muito

questionamento sobre ela, então a gente tá seguindo a norma porque a gente foi obrigado a seguir só que ela tá

em desenvolvimento. Em adaptações, aí já soube que talvez nem seja necessário mais se colocar esses pisos

que a gente colocou nos corredores, sabe?

É tanto que isso tá, é sendo, discutido. Tem muito questionamento, muita discussão por causa da norma muito

entendimento, cada um entende de uma forma, não acho que assim, não eu acho que assim. Fica naquela,

então tem que fazer, vamos dar um jeito, se assim vamos fazer assim, sabe?

Finalizando a entrevista com a arquiteta Emanuelle foi perguntado sobre se a mesma tinha conhecimento do Projeto Incluir. Para

surpresa da resposta foi respondida assim:
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Então, a gente teve uma apresentação desse projeto de acessibilidade. É que a gente ia fazer no HU – Hospital

Universitário – né, que tá também no Ministério cobrando lá acessibilidade no HU. E aí eu lembro do pessoal e

tal, desse projeto daqui da UFS, tava lá presente e tal. Eles reclamam que a gente não tem contato com eles,

como é que vocês fizeram o projeto sem te contanto coma gente e tal, tal. Só que é meio complicado, da mesma

forma que a gente não tem contato com eles, eles também não procura a gente pra falar nada. Assim, fica

naquela, sabe?

Então, pra gente, eles tem que... eu sei que todos os departamentos tem, cada um tem o seu, a sua

quantidades de coisas pra fazer que é difícil. Se a pessoa não tiver do seu lado, não tiver funcionando aqui, você

não consegue passar daqui pra lugar nenhum. É impressionante assim, eu pego uma coisa pra fazer isso hoje, aí

aparece cinco ou seis pessoas aqui, isso, e isso, eu paro pra isso, paro pra ver. Eu não consigo fazer o que eu tô

fazendo imagino que isso deva acontecer com eles também, entendeu?

Então, não tem mesmo essa comunicação. Eu fui saber porque o pessoal da associação dos deficientes, teve aqui

pra visitar e eles tiveram la presente, e começaram a falar, levaram a gente na sala, acho que na Didática V. aí

levaram agente na sala lá e agente conheceu, mostrou como funciona lá.

Diante disso, buscou-se perguntar como então deveria ser feita a comunicação entre a Prefeitura do campus e o Projeto Incluir?

Emanuelle respondeu que:

É, pra gente fazer um projeto em conjunto desde o começo assim, a gente teria que fazer reuniões, ela participa

das reuniões de elaboração dos projetos né. Mas, é aquela coisa assim, acho que fica um pouco... a gente tem

tanta coisa pra se... além disso, as outras obras que assim, essa é mais uma de importância, mas é só mais uma

das obras. Porque cada um quer o seu. Até a professora mandou CI´s – Comunicado Interno – pra cá quando

começou a obra questionando a colocação do piso, “não, este piso vocês não tão colocando certo tal,tal”. Eu

respondi: professora venha aqui pra gente discutir o projeto.

Fica evidente a falta de comunicação entre o Projeto Incluir e a Prefeitura do Campus no que se refere a discussões sobre projetos que

são de interesse maior, principalmente para os alunos com deficiência, o que é lamentável.

O Projeto Incluir é dirigido pela Professora Dr. Verônica que desde 2007 quando terminou seu doutorado reativou o projeto que é de

âmbito Federal e recebe custo beneficio para atender as necessidades dos alunos deficientes que precisam de algum recurso.

O Incluir atualmente funciona na Didática VI, num antigo espaço que era o banheiro. Mas, com a ousadia e garra da Professora, fez deste

espaço um local propício para reuniões, ensinar alguns alunos, realizar cursos de braile e libras.

Atualmente o Incluir tem grupos de pesquisas e extensão, alunos que estão cursando o mestrado e doutorado, bolsistas remunerados

pela UFS e três interpretes. Porém, a falta destes últimos e de equipamentos tem sido motivo de muita luta pela responsável do

Programa.

O Projeto Incluir também conta com o apoio dos departamentos do Proest, Prograd e Deape, os quais fazem reuniões quinzenais onde

discutem vários assuntos ligados ao projeto inclusive sobre a necessidade de atender ao pedido do Incluir em encontrar alunos bolsistas

que correspondam ao perfil do aluno deficiente.

Em fim, o Incluir é um projeto que precisa ser valorizado e amadurecido em alguns aspectos. Infelizmente, esse projeto tão solícito para

10/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/a_questao_da_acessibilidade_dos_alunos_especiais_na_cidade_univer.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.8-10,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



os alunos com necessidades especiais não é divulgado dentro da instituição, já que o mesmo oferece curso gratuito para quem quiser

aprender libras ou braile.

4 (NÃO) CONCLUÍNDO

Ter o acesso à universidade de fato tem sido o desejo de muitos alunos que arduamente passam por um logo processo seletivo até então

vir à certeza que este será matriculado e por fim, vir a realizar seu objetivo. Porém, o que muitos não imaginam são os desafios que por

aqui podem encontrar inclusive os desafios para os alunos especiais. São problemas com a mobilidade, barulho, que na eventualidade

decorrem por conta das obras que estão sendo realizadas, dentre tantos outros já conhecidos por terem sido descritos neste trabalho.

Apesar de algumas explicações terem sido dadas referentes à reforma atual e toda a burocracia que perpassa até que então a solicitação

de um projeto chegue ao conhecimento da Prefeitura do Campus, é evidente que nesse meio caminho burocrático existem também a má

vontade em atender tais pedidos. É evidente que como em qualquer outro sistema e, a Cidade Universitária não seria diferente, criam

vários mecanismos que dificultam a realização precisa de uma obra. Daí entender porque se vive fazendo e refazendo tudo de o que já

fora feito anteriormente.

Quanto ao Projeto Incluir é preciso que aja divulgação quanto a sua funcionalidade e, sobretudo, aos cursos que são oferecidos cujos

alunos interessados podem aprender e posteriormente se tornar um aluno bolsista que tenha um perfil correspondente ao aluno com

necessidades especiais.

Como a questão da acessibilidade e mobilidade são assuntos que a priori não têm um fim em si, este trabalho ainda dar-se por continuar,

uma vez que o mesmo foi realizado em período de obra no campus o que leva a crer, haver a necessidade de se buscar novos dados

quando por fim a obra estiver concluída, se é que de fato algum dia vai vir a ser.
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