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RESUMO 
 
Este trabalho buscou analisar a Universidade Federal de Sergipe, campus Prof. José Aloísio de 
Campos, quanto às condições de acessibilidade arquitetônica para atender aos deficientes físicos, 
promovendo uma inclusão de respeito e qualidade para esses sujeitos. Como metodologia de pesquisa 
nos utilizaremos da abordagem qualitativa por entendermos que ela nos possibilita analisar o 
fenômeno educativo, voltando-se para as dimensões dos conceitos de “inclusão e acessibilidade”, em 
suas múltiplas dimensões. Para a coleta de dados procederemos pela utilização de instrumentos de 
pesquisa como entrevistas, registro em diário de campo, leituras bibliográficas e análise documental. 
Ao investigar a existência ou não de uma estrutura arquitetônica e de profissionais habilitados para 
promover condições de locomoção, segurança, conforto e metodologias pedagógicas de inclusão 
destinadas aos deficientes, acreditamos que será possível vislumbrar possíveis causas para a não 
continuidade dos estudos por parte desses educandos e, também, o fortalecimento da presença de 
barreiras atitudinais, discriminações, vivenciadas no cotidiano dentro da instituição de ensino. Nosso 
estudo apresenta claramente a falta de uma estrutura que proporcione ao deficiente uma locomoção 
segura, por todos os ambientes, com também uma precariedade na qualificação dos profissionais para 
se comunicar ou atender a esses indivíduos. Sendo assim, é possível afirmar que a Universidade não 
garante ao deficiente, aluno ou visitante, condições básicas de acessibilidade, nem promove uma 
inclusão educacional; desvalorizando, negando ou desrespeitando o que é de direito do portador de 
deficiência e que está regulamentado na lei ABNT NBR 9050. 
 
ABSTRACT 
 
This study aimed to analyze the Federal University of Sergipe, Prof. campus. José Aloísio de Campos, 
as architectural accessibility conditions to meet disabled people, promoting inclusion and quality of 
respect for these guys. As a research methodology we use in the qualitative approach because we 
believe that it enables us to analyze the phenomenon of education, turning to the dimensions of the 
concepts of "inclusion and accessibility," in its multiple dimensions. For data collection will proceed 
by the use of research tools such as interviews, field journaling, reading literature and document 
analysis. By investigating the existence or not of an architectural structure and skilled professionals to 
promote conditions of transportation, safety, comfort and teaching methodologies of inclusion for the 
disabled, we believe it will be possible to discern possible causes for not continuing studies by these 
students and also strengthen the presence of attitudinal barriers, discrimination, experienced in 
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everyday life within the institution. Our study clearly shows the lack of a structure that gives the poor 
a safe transportation for all environments, with also an instability in the training of professionals to 
communicate or respond to these individuals. Thus, we can say that the University does not guarantee 
the disabled, student or visitor, basic conditions of accessibility, or promote an inclusive education, 
devaluing, denying or disregarding what is right with a disability and that is regulated by law ABNT 
NBR 9050. 
 
Palavras-chave: acessibilidade; deficiência física; inclusão social.  
 
 

Acessibilidade e Educação Inclusiva: Conceitos, Visões e Barreiras Atitudinais 

 

 As discussões a respeito da Educação Inclusiva nos remetem a refletirmos sobre as 

reais condições de acessibilidade aos deficientes. O fortalecimento lento da instituição escolar 

se deu ao longo do século XIX. No entanto é notável um afastamento da família em relação à 

escola, quando observado o desinteresse dos pais em contribuir para educação dos seus filhos. 

Esse se torna um fator problemático que precisa de um olhar critico direcionado, pois 

compreendemos que o papel da educação só alcança sua legitimidade quando se harmoniza 

com os preceitos e valores oferecido pela família e vice-versa, independente se deficiente ou 

não, sendo que, a instituição de ensino/aprendizagem busca atender as necessidades da 

sociedade e nenhuma nem outra deve ignorar ou repassar suas responsabilidades. 

 Tornar a Educação Inclusiva constitui um desafio para o sistema escolar, porém, é 

evidente um crescente interesse na idéia de inclusão, desde a Declaração de Salamanca, em 

1994, tornando tema muito presente nas discussões e pesquisas científicas, abordando as 

formas de implementação das diretrizes referidas na declaração e pressupostos teóricos 

político-filosóficos que legitimam e asseguram o direito às pessoas com deficiências e as 

devidas preocupações no âmbito profissional e de estruturas arquitetônicas. A inclusão 

educacional deve permear uma concepção de qualidade para todos em seus fundamentos 

teórico-metodológicos e que respeite a diversidade dos alunos. 

Conforme as afirmações de MIRANDA (2004. p. 3; 4; 6 ) a respeito da situação de 

preocupação por parte da instituições de ensino sobre a diversidade de deficiências no 

contexto da Educação Especial e no que concerne o processo de Inclusão, evidencia: 

Assim, a Educação Especial se caracterizou por ações isoladas e o 
atendimento se referiu mais às deficiências visuais, auditivas e, em menor 
quantidade, às deficiências físicas. Podemos dizer que em relação à 
deficiência mental houve um silêncio quase absoluto.  
(..) Nesta época, podemos dizer que houve uma expansão de instituições 
privadas de caráter filantrópico sem fins lucrativos, isentando assim o 
governo da obrigatoriedade de oferecer atendimento aos deficientes na rede 
pública de ensino. 
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É interessante considerar que os serviços especializados e o atendimento das 
necessidades específicas dos alunos garantidos pela lei estão muito longe de 
serem alcançados. Identificamos, no interior da escola, a carência de 
recursos pedagógicos e a fragilidade da formação dos professores para lidar 
com essa clientela.  
Em lei, muitas conquistas foram alcançadas. Entretanto, precisamos garantir 
que essas conquistas, expressas nas leis, realmente possam ser efetivadas na 
prática do cotidiano escolar, pois o governo não tem conseguido garantir a 
democratização do ensino, permitindo o acesso, a permanência e o sucesso 
de todos os alunos do ensino especial na escola. MIRANDA (2004. p. 3; 
4; 6 ). 
 

 Vale destacar, que é preciso ter uma compreensão não deturpada do conceito de 

inclusão, já que muitos afirmam serem as escolas especiais como uma resposta neutra à 

“necessidade”, elas podem argumentar que certas crianças seriam mais bem atendidas em 

ambientes especiais. Isso restringe e limita o próprio conceito de “inclusão”. Concordamos 

com as concepções de AINSCOW (2009, p. 21) 

Inclusão em educação pode ser vista, dessa forma, como um processo de 
transformação de valores em ação, resultando em práticas e serviços 
educacionais, em sistemas e estruturas que incorporam tais valores. Podemos 
especificar alguns deles, porque é parte integral de nossa concepção de 
inclusão; outros podemos identificar com um razoável grau de certeza, com 
base no que aprendemos a partir de experiências. Isto significa que a 
inclusão só poderá ser totalmente compreendida quando seus valores 
fundamentais forem exaustivamente clarificados em contextos particulares. 
(AINSCOW, 2009 p.21). 
 

 
Em relação à Educação Especial é percebido que foi se ganhando um espaço mais 

alargado, mesmo que de forma lenta e do pouco investimento e descaso das políticas públicas, 

por meio da criação de diversas instituições e estabelecermos uma diferença entre os 

conceitos de integração e inclusão. Sendo assim, citamos as definições de WERNECK (1997, 

P.51-53) apud SANTOS (2002, p. 5): 

O sistema de integração é organizado a partir do conceito de corrente 
principal, conhecido como “mainstream”. [...] O processo de integração 
através da corrente principal é definido pelo chamado sistema de cascatas. 
Nele, todos os alunos têm o direito de entrar na corrente principal e transitar 
por ela. Podem tanto descer ou subir na cascata em função de suas 
necessidades específicas. [...] A inclusão questiona o conceito de cascatas 
[...] A objeção é que o sistema de cascatas tende para a segregação [...] 
porque um sistema que admite tamanha diversificação de oportunidades para 
os alunos que não conseguem ‘acompanhar a turma’ no ensino regular não 
força a escola a se reestruturar para mantê-los.[...] Inclusão é, assim, o termo 
utilizado por quem defende o sistema caleidoscópio de inserção. [...] No 
sistema de caleidoscópio não existe uma diversificação de atendimento. A 
criança entrará na escola, na turma comum do ensino regular, e lá ficará. 
Caberá à escola encontrar respostas educativas para as necessidades 
específicas de cada aluno, quaisquer que sejam elas. A inclusão [...] tende 
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para uma especialização do ensino para todos.[...] A inclusão exige rupturas. 
(WERNECK, 1997 p. 51-53 apud SANTOS, 2002 p. 5). 

 

 Nesse sentido, o sistema precisa redirecionar-se para os ajustes às necessidades dos 

sujeitos que usufrui das condições necessárias de acesso, independente de suas demandas. Os 

espaços físicos devem possibilitar ao ser humano varias maneiras de serem explorados e 

usados, onde ele possa manifestar desenvolver e expandir suas ações ou atividades, sem 

limitações por algum obstáculo arquitetônico encontrado. 

 As escolas devem eliminar qualquer barreira arquitetônica que limite ou impossibilite 

o acesso ou tráfego da pessoa com deficiência ou não matriculado na instituição. Na inclusão 

educacional é pertinente, também, o envolvimento e participação de todos os membros e 

profissionais que constituem a equipe escolar, seja no planejamento escolar, seja nas ações de 

solidariedade para melhor atender as pessoas com deficiência.  

 Na verdade não existe, muitas vezes, uma preocupação em oferecer aos deficientes 

comodidade e acesso, esse em suas dimensões gerais de locomoção ou integração, nas 

instituições públicas, negando o direito de acessibilidade como cidadão diferenciado apenas 

pelos critérios de um respeito maior em fazer os órgãos legitimar a legislação e a inclusão. O 

descompromisso histórico do Estado torna visível a falta de políticas públicas em promoção 

de uma efetiva inclusão aos deficientes, como também o oferecimento de condições básicas 

de alcance para que portadores de deficiência utilizem com segurança e autonomia as 

edificações, mobiliários, os equipamentos urbanos, os transportes e meios de comunicação. 

 Segundo as concepções de NETO (2002) apud TAGLIARI; TRÊS; OLIVEIRA (2006) 

“existem três tipos de barreiras: Físicas: degraus; Sistêmicas: estabelecimentos de ensino que 

não oferecem serviços assistivos - tais como anotação de aulas para alunos que não 

conseguem fazê-lo eles mesmos; atitudinais: em forma de preconceitos”. Esse último, 

preconizado como um fenômeno psicológico que se dá no processo de socialização, se 

configura como uma das barreiras mais complexas enfrentadas pelos deficientes, já que 

discorrem de crueldade, violência, vergonha e sofrimento. Para SCHEWINSKY (2004, p. 4), 

sobre os preconceitos destinados as pessoas com deficiência: 

O portador de deficiência física passa a ser uma ameaça, mesmo que 
imaginária, para os outros, pois nele está contida a frágil natureza da 
humanidade, a possibilidade das limitações, o sofrimento que se quer negar e 
ocultar a qualquer preço. A ele é negada a possibilidade de trabalho, seu 
corpo não condiz à estética pré-estabelecida, ainda hoje, é considerado por 
muitos como sucata humana. O terror de não ter valor de produção e não 
poder suprir a autoconservação leva os preconceituosos ao asco. 
(SCHEWINSKY, 2004 p.4). 
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 Diante disso, as pessoas com deficiência estão mais vulneráveis a sofrerem 

experiências de preconceitos, por estarem dentro de um índice de desemprego mais elevado, 

contribuindo assim, para uma concepção preconceituosa referente à sua produtividade e, 

conseqüentemente, são consideradas incapazes de desenvolver seus níveis intelectuais, e são 

vistos como um problema para a sociedade. Conforme SILVA (2006, p 3), a respeito da 

relação existente entre o preconceito direcionado ao deficiente e suas capacidades de 

produtividade: 

O preconceito às pessoas com deficiência configura- se como um 
mecanismo de negação social, uma vez que suas diferenças são ressaltadas 
como uma falta, carência ou impossibilidade. A deficiência inscreve no 
próprio corpo do indivíduo seu caráter particular. O corpo deficiente é 
insuficiente para uma sociedade que demanda dele o uso intensivo que leva 
ao desgaste físico, resultado do trabalho subserviente; ou para a construção 
de uma corporeidade que objetiva meramente o controle e a correção, em 
função de uma estética corporal hegemônica, com interesses econômicos, 
cuja matéria-prima/corpo é comparável a qualquer mercadoria que gera 
lucro. A estrutura funcional da sociedade demanda pessoas fortes, que 
tenham um corpo “saudável”, que sejam eficientes para competir no 
mercado de trabalho. O corpo fora de ordem, a sensibilidade dos fracos, é 
um obstáculo para a produção. Os considerados fortes sentem-se ameaçados 
pela lembrança da fragilidade, factível, conquanto se é humano. (SILVA, 
2006 p. 3). 
 

 
 Nesse contexto, as experiências de discriminação podem materializar conseqüências 

psicológicas complexas na vida das pessoas com deficiência, já que constituem um panorama 

sociopsíquico por constituir uma freqüência comum na vida dessas pessoas que pertencem a 

esses grupos vulneráveis. As pessoas com algum tipo de deficiência causam estranheza aos 

ditos “normais” e o preconceito é emerso a partir de um comportamento pessoal, porém, não 

pode ser responsabilizado ou destinado ao sujeito, posto que seja advindo da irracionalidade 

da personalidade e inconscientes motivações, talvez, internalizada pela própria cultura ou 

organização social a qual faz parte. 

  No entanto, mesmo estando muito presente os portadores de deficiência física na 

sociedade, a crueldade do preconceito com esses indivíduos alavanca ainda situações 

evolutivas de atitudes desumanas e de pouca sensibilidade para melhor atender os portadores, 

tanto por parte das instituições e a família, como também de metodologias pedagógicas 

adaptadas as suas necessidades, e organização de infraestrutura que ofereça segurança aos 

deficientes. Sendo esses fatores que perpassam a história, de rejeição aos sujeitos, pois se 

referenciarmos a religião ou preceitos de civilizações antigas pode perceber a relação do 
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tratamento destinado a deficiência como indicadora de impureza, ligações com espíritos maus 

ou forças negativas da natureza, entre outras concepções de intolerância que serviam apenas 

para excluir e desrespeitar os deficientes. 

 De fato, a convivência com a diversidade não se resume em adquirir uma posição de 

ser tolerante ou passivo, mas reconhecer que todos os indivíduos, independentes de 

deficiência, têm o direito de combinar experiências pessoais de viça com o coletivo; de 

contribuir com suas habilidades e individualidades/identidades em atuação na sociedade, 

harmonizando com aquele que estranha suas relações a ponto de materializar uma paz social. 

Mesmo em uma sociedade me que o homem vale pela sua riqueza e produção, rompendo com 

as limitações e sofrimentos destinados aos deficientes. 

 

Resultados apresentados a partir dos pontos observados na estrutura arquitetônica do 

Campus 

 

 A partir das primeiras incursões investigativas é possível perceber que a Universidade 

Federal de Sergipe, Campus Prof. José Aloísio de Campos necessita de um olhar mais 

preocupado com as condições adequadas à sua infraestrutura, com isso, promover condições 

básicas de “acessibilidade” aos deficientes físicos, pois compreendemos que o obstáculo mais 

simples que um deficiente físico encontre no caminho pode impossibilitar ou dificultar a 

locomoção e segurança do portador de necessidades especiais. 

 A acessibilidade deve integrar todas as dimensões possíveis, e as condições das 

construções arquitetônicas constituem elementos básicos e iniciais para que esse processo seja 

efetivado, com o objetivo único de promover a inclusão do deficiente físico. 

O Decreto 5.296 do ano de 2004 estabeleceu que, a partir da data de sua publicação, as 

edificações de uso coletivo deveriam prover a acessibilidade. Essa determinação incluía tanto 

edificações públicas como particulares:  

Os estabelecimentos de ensino de qualquer nível, etapa ou modalidade, 
públicos ou privados, proporcionarão condições de acesso e utilização de 
todos os seus ambientes ou compartimentos para pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida, inclusive salas de aula, bibliotecas, 
auditórios, ginásios e instalações desportivas, laboratórios, áreas de lazer e 
sanitários. (BRASIL, 2006, p. 55). 
 
 

O acesso no Ensino Superior destes indivíduos é um direito e compete à instituição 

dispor de adaptações necessárias para que esses estudantes possam permanecer e finalizar o 

curso normalmente, como qualquer outro aluno. Deste modo, estão contribuindo para que os 
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mesmos possam se dedicar aos estudos e futuramente, ao mercado de trabalho, colaborando 

assim de forma ativa para o desenvolvimento da sociedade. 

  A universidade está em um processo de reformas e construção em sua arquitetura, 

porém, é percebidas falhas tanto nessas construções já existentes, como também, no que se 

está construindo, o que nos coloca a questionar como visto historicamente e atualmente a 

questão a respeito da “inclusão”. Sendo assim, não se torna pertinente mobilizar apenas os 

profissionais envolvidos se não há uma devida preocupação das condições arquitetônicas para 

oferecer a acessibilidade. 

  No entanto, é merecida uma ressalva quando verificamos alguns elementos nas 

construções arquitetônicas da UFS que contribuem para ofertar ao deficiente físico uma 

possível inclusão e acessibilidade, a exemplo de pias rebaixadas em alguns dos banheiros, 

apesar do material ser inferior as pias comuns, rampas que dão acesso a algumas localidades, 

a presença de alguns telefones públicos e bebedouros rebaixados que favorecem aos 

cadeirantes, alguns corre mãos em corredores, escadas, auditórios e banheiros. Entretanto, 

quando me atenho a utilizar o termo “alguns e/ou algumas” é devido ainda ser muito limitado 

à presença desses recursos e condições na organização da estrutura física da Universidade 

Federal de Sergipe. 

 Sendo que, ainda que muito limitado à presença de tais recursos apresentados, quando 

estão presentes não funcionam devidamente ou estão em condições que revelam precisar de 

uma troca ou revisão para melhorar a sua qualidade. Há muito ainda a ser feito, não há vagas 

adequadas nos estacionamentos, à maioria dos pisos não são táteis e antiderrapantes, os 

espaços nos banheiros não permitem os cadeirantes se locomoverem adequadamente, os vasos 

sanitários não são apropriados para os cadeirantes, nas salas de aulas, auditórios, mesas para 

estudos e comer e bibliotecas, não há cadeiras especializadas para os cadeirantes ou espaços 

apropriados para acoplar sua cadeira de rodas, nos pisos dos corredores que dão acesso as 

didáticas há um grande alargamento entre um piso e outro dificultando o acesso de pessoas 

que utilizam de muletas adentrarem a Universidade, podendo ocasioná-las um grave acidente. 

Sabendo que, esses alunos estão amparados pela lei ABNT NBR 9050 que diz que 

quando da impraticabilidade de executar rota acessível entre o estacionamento e as entradas 

acessíveis, devem ser previstas vagas exclusivas para pessoas com deficiência, interligadas as 

entradas através de rotas acessíveis.  

Os pisos devem ter superfície regular, firme, estável e antiderrapante sob qualquer 

condição, que não provoque trepidação em dispositivos com rodas (cadeira de rodas). 

Recomenda-se evitar a utilização de padronagem na superfície do piso que possa causar 
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sensação de insegurança (por exemplo, estampas que pelo contraste de cores possa causar a 

impressão de tridimensionalidade). 

De acordo com Panero e Zelnik (1998), o piso externo deve ser áspero para evitar 

deslizamentos ou depósito de limo, causado pela umidade ou pela chuva, o que o tornam 

escorregadio, capachos e tapetes podem causar escorregões e devem ser retirados, caso sejam 

indispensáveis o ideal é cola-los ou coloca-los em rebaixo sempre colados ou pregados. 

Na Universidade os ambientes com mesas para estudos, comer entre outros, não dão 

condições de acesso aos cadeirantes. Pois não tem como, por exemplo, colocar uma cadeira de 

rodas, então os deixa excluídos deste ambiente de socialização. A lei ABNT NBR 9050 

garanti que: quando mesas ou superfícies para refeições ou trabalho são previstas em espaços 

acessíveis, pelo menos 5% delas, com mínimo uma do total, devem ser acessíveis para 

pessoas com cadeiras de rodas. Recomenda-se, além disso, que pelo menos outro 10% sejam 

adaptáveis para acessibilidade e essas mesas devem estar localizadas junto às rotas acessíveis 

e, preferencialmente, distribuídas por todo o espaço. 

Verificamos que falta sinalização para as diversas necessidades aos portadores de 

deficiência, em vários setores da Universidade, e para que a mesma atenda o que a lei cogita é 

preciso que as formas de comunicação e sinalização atendam três aspectos: Visual que é 

realizada através de textos ou figuras, Tátil realizada através de caracteres em relevo, Braile e 

figuras em relevo e Sonoro realizado através de recursos auditivos. De acordo com a lei as 

entradas devem ter sinalização informativa, indicativa e direcional da localização das entradas 

acessíveis. 

Nos banheiros as condições de uso para pessoas com deficiência são quase 

impossíveis, pois o espaço é muito pequeno, sem condições de movimentação dentro do 

banheiro, um cadeirante quando entra tem dificuldade para fechar a porta, e não possui barras 

para que possam se locomover até o vaso. A descarga é alta para um cadeirante. E não possui 

sinalização. Os sanitários e vestiários devem localizar-se em rotas acessíveis, próximo às 

circulações principais, preferencialmente próximos ou integrados às demais instalações 

sanitárias, e ser devidamente sinalizados. 

De acordo com Barros (2000), o piso de todo o banheiro deve ser de material cerâmico 

antiderrapante, os tapetes devem ser de borracha, facilitando sua troca e com facilidade de 

limpeza, uma vez que podem acumular limo devido à umidade. 

 A bacia sanitária tem como tamanho padrão tradicional, a altura de 38 cm, 
para pessoas com deficiência, esta altura devera ser elevada para 46 cm, 
possibilitando maior conforto ao sentar. Para isso, podem ser utilizadas duas 
opções, uma plataforma embaixo da bacia ou um assento mais alto, a válvula 
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de descarga deve estar a uma altura de 1 m, pode ser instalada ducha 
higiênica substituindo o bidê. A papeleira também deve ser instalada a uma 
altura de 45 cm do piso, deve ser do tipo externo, facilitando o acesso à 
retirada do papel. (BARROS, 2000). 
 

 
Nos auditórios foi constatado, que não há espaço reservados para cadeirantes, o piso 

não tem sinalização, não possui corrimão e os puxadores das portas, dificultam a entrada 

deles, já que eles pedem uma força maior para serem abertos. Em alguns constam rampas de 

“acesso”, porem o piso é muito liso e a rampa tem um declive acentuado. Em teatros 

auditórios ou similares, a localização dos espaços para pessoas com cadeiras de rodas e dos 

assentos para pessoas com mobilidade reduzida deve ser calculada de forma a garantir a 

visualização da atividade desenvolvida no palco, garantir conforto, segurança, boa 

visibilidade e acústica e estar instalado em local de piso plano horizontal. 

 Sendo assim, nos questionamos se de fato existe uma preocupação mais minuciosa 

por parte da instituição para oferecer a inclusão, já que entendemos que o conceito define em 

sua complexidade para que seja efetivada a integração por todos os aspectos necessitados, ou 

seja, a capacitação e qualificação de todos os profissionais envolvidos, das condições de 

infraestrutura, as propostas curriculares e contribuição dos não deficientes que transitam pelo 

Campus. 

 Conforme GODOY apud PAGLIUCA; ARAGÃO; ALMEIDA (2006) sobre o direito 

a acessibilidade em algumas dimensões como reconhecimento à cidadania: 

As pessoas com deficiência física para exercerem esses direitos e 
fortalecerem sua participação como cidadãos, há necessidade de se atingir 
alguns objetivos, como o direito a acessibilidade em edificações de uso 
público. Assim, a conquista por espaços livres de barreiras arquitetônicas 
implica a possibilidade e a condição de alcance para que portadores de 
deficiência utilizem com segurança e autonomia as edificações, mobiliários, 
os equipamentos urbanos, os transportes e meios de comunicação. (GODOY 
apud PAGLIUCA; ARAGÃO; ALMEIDA. 2006 p. 2). 

 

Atrelando essas concepções, pelo que está disposto e garantido na lei da ABNT NBR 

9050 de 30 de junho de 2004, a Universidade não está no padrão de acessibilidade adequado, 

pois o que as imagens observadas mostram é uma realidade totalmente diferente. A lei 

delimita referenciais para organizações arquitetônicas a partir das reais necessidades que estão 

presentes na vida e nas condições encontradas pelos deficientes físicos, o que aproxima a uma 

visão para atender e a proporcionar a inclusão dos mesmos, contribuindo também para que os 

deficientes físicos desenvolvam como qualquer indivíduo suas capacidades em todos os 

contextos. A falta de acessibilidade de seus espaços na Universidade Federal de Sergipe e o 
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maneira como estes estão concebidos faz om que os alunos portadores de deficiência se 

tornem dependentes do outro, limitando sua autonomia e segurança. 

Mediante um puro trabalho e cálculo através de medidas simples, é possível fazer um 

ambiente seguro e acessível a todos, de maneira que não haja exclusão e que com fatores de 

proporcionalidade tenha-se simetria e um traçado regulador. (GOROVITZ, 2003). 

Mas a acessibilidade está sujeita a alterações, qualquer espaço tornado acessível não 

pode ser avaliado como definitivo.  É indispensável que haja uma manutenção continua para 

garantir que todas as áreas e equipamentos continuem íntegros e eficientes, e para se 

promover essa conservação é preciso que haja uma conscientização e educação de todos. 

 

Considerações finais 

Destaca-se como contribuição deste trabalho, o desenvolvimento de procedimentos de 

análise sobre acessibilidade nas Universidades Públicas, baseado em uma pesquisa com 

abordagem qualitativa e para coletas de dados a utilização de instrumentos de pesquisa como 

entrevistas, leituras bibliográficas, análise documental e registro em diário de campo na 

infraestrutura ligada às condições de acessibilidade arquitetônica da Universidade Federal de 

Sergipe, campus Prof. José Aloísio de Campos. 

Após esses levantamentos, concluímos que serão necessários investimentos urgentes 

nesta Universidade Pública, uma vez que a mesma não está adaptada para receber estudantes 

com qualquer tipo de deficiência e estão longe de se adequarem às normas estabelecidas pela 

NBR 9050 da ABNT.  

Vários problemas referentes a acessibilidades foram encontrados, faltam rampas para 

dar acesso às salas de aulas e departamentos no 1º andar, banheiros apertados e bacias 

sanitárias desapropriadas, auditórios, laboratórios, pisos e salas de aulas fora dos padrões 

acessíveis, sem vagas nos estacionamentos, inexistência de telefones com mensagens de texto 

(TDD), entre outros, sendo esses fatores básicos um dos responsáveis pela desistência de 

vários alunos a concluir a sua graduação, impossibilitando assim muitos a adentrarem no 

mercado de trabalho.  

As áreas que abrangem uma edificação arquitetônica precisam ser agregadas, 

permitindo acesso amparado de condições mínimas de uso a todos, com dignidade e respeito. 

Portanto, entende-se que o planejamento de ambientes designados ao ensino possibilite o livre 

acesso de todos os alunos a todos os setores e níveis de aprendizado, eliminando quaisquer 
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barreiras físicas e sociais às Pessoas com Deficiência (sensorial, física e mental, temporária ou 

permanente). 

As Instituições de ensino ao receber os alunos deficientes com obstáculos, que 

impeçam ao mínimo acesso à sala de aula, ao computador, as áreas recreativas, laboratórios, 

auditórios  ou a ida ao banheiro com autonomia e segurança, estará provocando um intenso 

fator de exclusão social e não existirá inclusão de fato, fundamentada exclusivamente na 

dedicação e boa vontade de uma pequena parcela de professores, alunos e funcionários, que se 

esforçam para que ela ocorra. É preciso que a infraestrutura da Universidade seja baseada nos 

princípios de inclusão, e reproduza o respeito a estes educandos, por meio de instalações 

apropriadas a recebê-los sem restrições, em um meio ambiente atento às suas diferenças e 

limitações. 

Segundo DUARTE e COHEN (2006, p.11) facilitar o acesso a todos os espaços de 

ensino, pesquisa e extensão como salas de aula sem desníveis, auditórios com rampas, 

banheiros adaptados com barras, lanchonetes e outros serviços,  facilitará a vida cotidiana de 

pessoas com qualquer dificuldade de locomoção e permitirá sua integração na vida 

acadêmica; 

Portanto, todos os espaços acadêmicos devem ser democratizados de forma que 

possibilite serem utilizados pelos cidadãos com necessidades especiais com autonomia, 

conforto e segurança. Cabe aos responsáveis pelos espaços de ensino, junto com a equipe da 

construção civil e desaine analisarem e adotar as soluções técnicas e arquitetônicas adequadas 

para que este objetivo seja alcançado.  Quando a acessibilidade é refletida desde o princípio 

do projeto não há riscos de deparar com problemas insolúveis no futuro. 
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