
 

 

 

AS AÇÕES AFIRMATIVAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SERGIPE, PROMOVENDO A INCLUSÃO DO DEFICIENTE FÍSICO 

NA UFS. 

 

Antônio Carlos Nogueira Santos 1 

Verônica dos Reis Mariano Souza2 

 Catharine Seixas3 

Eixo temático 1- Educação, Intervenções Sociais e Políticas Afirmativas 

 

RESUMO 

Na Universidade Federal de Sergipe (UFS), foi instaurado a Política de Ação Afirmativa, 
instituindo as cotas conforme a Resolução nº 80/2008/CONEPE. Tal Política garante aos 
grupos menos favorecidos o ingresso à Universidade por meio da oferta de vagas de cursos de 
graduação às pessoas com deficiência. Entretanto, a pessoa com deficiência precisa de um 
ambiente totalmente acessível de modo a minimizar o surgimento de barreiras durante a 
carreira universitária e possibilitar a conclusão da graduação. O objetivo deste trabalho 
consisti-se em entender como estas ações poderão ajudar o deficiente físico a encontrar a sua 
terminalidade acadêmica nesta instituição, especificamente na Cidade Universitária Professor 
José Aloísio de Campos. Para tanto, neste trabalho, optamos pela proposta do estudo de caso.  
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ABSTRACT 

At the Federal University of Sergipe (UFS), was introduced to the Affirmative Action Policy, 

instituting quotas pursuant to Resolution No. 80/2008/CONEPE. This policy ensures 

disadvantaged groups to enter the University through the openings for undergraduate courses 

for people with disabilities. However, people with disabilities need a fully accessible 

environment to minimize the emergence of barriers during the university career and enable 

the completion of undergraduate. The objective of this work consisti in understanding how 
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these actions could help the handicapped find your terminal in this academic institution, 

specifically in the City University Professor José Aloísio de Campos. Hence, in this work, we 

opted for the proposed case study. 
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INTRODUÇÃO 

 
"As finalidades do sistema educacional são as afirmações de princípio sobre as 
funções que este deve desempenhar, compiladas na Constituição e nas leis que a 
desenvolvem."  

César Coll 
 

 

Pretendemos, neste trabalho, desvendar de que forma as ações afirmativas podem 

contribuir para o acesso do deficiente físico à Instituição de Ensino Superior. As cotas 

desenvolvidas na UFS, por exemplo, são colocadas pela gestão acadêmica como mecanismo 

facilitador do ingresso de pessoas oriundas das escolas públicas, seja de origem afro-brasileira 

ou com algum tipo de deficiência. 

Entendemos este mecanismo como um método necessário para corrigir determinadas 

falhas desenvolvidas pelo processo histórico da educação no país. A questão levantada a partir 

destas ações refere-se à preparação da comunidade acadêmica para receber, da melhor 

maneira, as pessoas que estão tendo esta oportunidade. 

Para abordar este assunto, refletiremos sobre a semelhança do trabalho desenvolvido 

na Instituição de Ensino Superior e na educação básica, questionando o que deveria ser 

diferente. Antonio M. Magalhães (2004), em seus estudos sobre a identidade do ensino 

superior, enfatiza que a ideia de que, se as atuais tendências de desenvolvimento triunfassem, 

dificilmente se poderia continuar a falar de universidade. Ele relata a denúncia de outros 

autores a respeito do pensamento de que o ensino superior fosse algo ilegítimo. 

 Ainda sobre a perspectiva das reflexões de Magalhães (2004), este defende o fim das 

grandes narrativas como necessidade de procurar dar sentido às transformações que devem 

ocorrer no ensino superior. A mudança é sempre amedrontadora. O homem, na verdade, é 

avesso às modificações, pois podem gerar instabilidades e consequências, boas ou ruins, 

sendo estas as mais temidas. O ensino superior está estruturado na crença do triunfo da razão. 

Segundo Magalhães (2004), este pensamento consiste na metanarrativa da modernidade, na 

expectativa de consolidação dos Estados-Nação. Mas, na realidade, qual é o papel da 

universidade? 



 Podemos afirmar que as universidades no Brasil começaram a sofrer as 

transformações do capitalismo mundial a partir de 1960 com as mudanças tecnológicas.  

Segundo Lalo Watanabe Minto (2006), a partir de 1961, foi fundada no Brasil a “Aliança para 

o progresso”, nos termos da denominada “Carta de Punta Del Leste” 4. 

Refletindo sobre o papel da universidade na época moderna, era de se esperar que a 

Instituição de Ensino Superior desempenhasse uma atribuição peremptória no projeto social, 

político e cultural onde estivesse inserida. Por ser considerada a máquina central do 

desenvolvimento da razão e conhecimento, deveria favorecer o progresso da humanidade, 

solidificando a Nação.  

E, hoje, será que ocorreu alguma transformação nessa atribuição? Como se dá a 

relação entre o desenvolvimento das Instituições de Ensino Superior e a produção e difusão 

do conhecimento? Este é o atual dilema vivido pela Instituição de Ensino Superior. A 

universidade deve preparar seu aluno para as tendências pós-industriais, acompanhando o 

perfil de profissionais flexíveis e os modos acelerados de transformação exigidos pelo 

mercado de trabalho. Mas, agindo desta forma, a universidade perde sua hegemonia de 

produtora de conhecimento. 

  

 

A questão é saber se a eventual perda da hegemonia no campo da produção do 
conhecimento é paralela à perda de identidade do próprio ensino superior, dado que 
os modelos para sua reorganização têm vindo a ser invadidos pelas narrativas 
empreendedoras e empresarialistas. Assim, transformações fundamentais nos 
objetivos e funções do ensino superior estão a acontecer por toda a parte e novos 
padrões estão a emergir a partir das reformas das universidades dos anos 1980 e 
1990, reformas essas que procuraremos interpretar a partir da assunção segundo a 
qual a idéia de educação superior está a ser organizada em torno do objetivo de 
forçar as instituições e os sistemas de ensino superior a tornarem-se relevantes e 
eficientes (MAGALHÃES, 2004, p. 144). 

 

  

Tais questionamentos surgem a partir da influência do capitalismo nas universidades e 

da necessidade de o ensino superior atender não somente às elites.  

Na perspectiva de Florestan Fernandes (1984), uma universidade que se mantivesse 

elitista, no sentido tradicional, seria uma aberração sobre o capitalismo monopolista. Este 
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exige uma ampla tecnificação do ensino superior e uma associação de ciência, tecnologia, 

instrumentalidade empresarial e Estado tecnocrático.  

Percebemos, dentro da dinâmica de crescimento do ensino superior, a presença sempre 

crescente e decisiva do setor privado. Como destaca Minto (2006, p. 88), “O limitado sistema 

de ensino que se restringia às escolas de elite – das profissões liberais – não permitia uma 

dinamização suficiente para a expansão da rede de ensino como um todo”.  

O autor relata que, nos anos de 1940 a 1950, a universidade sofreu uma expansão 

indiscriminada. Na década de 1960, sob influência da ditadura e em meio a um consenso de 

privatização do ensino superior, surge o projeto da Universidade de Brasília (UnB). Neste 

momento, a universidade também padecia sob as contradições do acordo entre o Ministério da 

Educação e a United States Agency for International Development (USAID), responsável por 

trazer dos Estados Unidos equipes de planejamento para adequar as Instituição de Ensino 

Superior às exigências da época. 

No século XXI, a universidade se tornou mais complexa e acessível às massas 

populares. Vivenciamos a expansão dos campus, a interiorização da universidade, a 

efetivação do ensino a distância, e, como mais um contribuinte desse acesso, as ações 

afirmativas desenvolvidas pelo governo federal, ponto central a ser desvendado neste 

capítulo.  

 

 

Os princípios das ações afirmativas na Universidade Federal de Sergipe 
 

 

Como visto anteriormente, a interiorização da universidade tem sido estabelecida pelas 

políticas públicas educacionais. Com a Universidade Federal de Sergipe, por exemplo, não foi 

diferente. Além da sede e do Hospital Universitário, a instituição possui mais três campi, um 

em Laranjeiras, outro em Itabaiana e mais um em Lagarto.  

A UFS conta, ainda, com o Centro de Educação Superior a Distância (CESAD), 

responsável pelo ensino a distância, atendendo aos locais em que ainda não existe um campi 

da instituição. Entretanto, neste momento de expansão, a universidade deve estar preparada 

para atender todos os alunos. 

A proposta consiste em oportunizar o ensino a todos, pois a educação é um direito 

garantido pela Constituição Brasileira. Entretanto, nem todos os indivíduos têm a mesma 



oportunidade educacional. Pessoas de classes menos favorecidas, como os índios, 

quilombolas, negros e deficientes, ainda não conseguem ingressar no ensino superior. Como 

podemos perceber, tal proposta de oferecer educação a todos ainda está longe de ser 

concretizada.  

Na tentativa de diminuir esta desvantagem, o Governo Federal instituiu as ações 

afirmativas. Inicialmente, como relata Carlos da Fonseca Brandão (2005), foram aplicadas na 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). O fato gerou bastante polêmica, pois, 

conforme anunciado, 90% das vagas seriam preenchidas pelo sistema de cotas, ou seja, por 

alunos oriundos de escolas públicas de ensino médio ou por alunos que se autodeclarassem 

negros. 

A intenção da UERJ era criar uma política de estado que pudesse reparar a situação de 

discriminação vivida há muito tempo pela população afrodescendente. Desta forma, podemos 

deduzir que as ações afirmativas nada mais são do que uma política que força a concretização 

do princípio de igualdade estabelecido pela constituição. Na região Nordeste, a Universidade 

Federal da Bahia (UFBA) foi a pioneira nas ações afirmativas, quando anunciou as cotas 

raciais. 

A ideia das ações afirmativas surgiram na Índia, quando esta estava sob a domínio 

britânico. No ano de 1960, foram instituídas nos Estados Unidos da América (EUA) a partir 

do conhecimento de massacres de afrodescendentes. Neste país, as questões raciais são 

polêmicas.  

Segundo Brandão (2005), as políticas de ação afirmativa não visavam somente à 

igualdade de oportunidades, mas também resultados concretos de melhoria da vida das 

minorias raciais. De acordo com o autor, a primeira iniciativa oficial cometida pelo governo 

dos EUA ocorreu em 1972, quando o então presidente Richard Nixon incorporou essa ideia 

na forma da Lei da Oportunidade Igual no Emprego. Tal legislação atendia aos negros e às 

mulheres, assim, toda repartição pública federal ou empresa ligada ao governo deveria 

estabelecer metas e prazos para admitir pessoas desses grupos em suas repartições. 

 A pretensão política dos Estados Unidos, ao instituir as ações afirmativas, era 

equalizar as oportunidades a todos os indivíduos, proporcionando a ascensão social e a 

melhoria de vida destes grupos. Através dessa política, foram diminuídas as desvantagens das 

minorias raciais nas competições determinadas pela sociedade. 

 

 



Em discurso proferido em 1965, Johnson, ao defender essa lei, usou a metáfora de 
que não seria possível colocar dois homens competindo numa mesma corrida de 
velocidade se um deles tivesse ficado acorrentado durante anos e ainda acreditar que 
ambos teriam as mesmas chances de vencer a prova, ou seja, as condições iniciais 
das minorias raciais presentes na sociedade americana não eram iguais a maioria 
branca (BRANDÃO, 2005, p. 5). 

 

 

Desde então, este argumento vem sendo usado pelas minorias raciais na busca de 

igualdade de condições na sociedade. Com as políticas públicas educacionais brasileiras, não 

foi diferente. A partir da sua instituição na UERJ, em 1990, as ações afirmativas se 

disseminaram pelo país, atingindo mais de sessenta universidades públicas. 

É importante ressaltar que a grande chave de ligação existente entre todos esses 

grupos, diante da realidade das ações afirmativas, é a discriminação e o preconceito. As cotas 

estabelecidas nas Instituições de Ensino Superior amenizariam as discrepâncias de 

competitividade determinadas pelo processo seletivo de vestibular destas instituições. 

 

 

A questão das cotas na Universidade Federal de Sergipe 

 

 

Quando pensamos nas políticas que beneficiam as minorias raciais, não podemos 

deixar de imaginar a ideia de compensação. Segundo Brandão (2005), ela acontece de duas 

formas distintas: por meio das ações afirmativas e das políticas de reparação. 

 

 

Ações afirmativas definem-se como políticas públicas (e privadas) voltadas à 
concretização do princípio constitucional da igualdade material e à neutralização dos 
efeitos da discriminação racial, de gênero, de idade, de origem nacional e de 
compleição física. [...] As ações afirmativas voltam-se para a neutralização daquilo - 
que de acordo com o status quo sociorracial - não se quer neutralizadas (SANTOS, 
2005, p. 10). 

 

 

No caso das políticas de reparação, estas se utilizam do argumento de os negros serem 

compensados pelas marcas ainda visíveis deixadas pela sociedade em relação ao que eles 



sofreram com a escravidão no passado. Devido a isso, tais grupos deveriam ser beneficiados 

por meio dessa política. 

Até certo ponto, a pretensão de instituir as cotas na universidade por meio das ações 

afirmativas é a de proporcionar uma transformação na sociedade em termos de aceitação 

social. Desta forma, almeja-se provocar uma crescente diminuição da discriminação sobre as 

classes minoritárias. 

Após a instituição destas políticas, o contingente de negros que tiveram acesso ao 

ensino superior aumentou consistentemente. Tal fato colaborou para o aumento da 

diversidade cultural entre os alunos e para a elevação do nível educacional de todos.  

Percebemos que a universidade descobriu a necessidade de ampliar essas políticas a 

outras classes desfavorecidas, como por exemplo, a classe das pessoas com deficiência. A 

partir desse pensamento, a Universidade Federal de Sergipe estabeleceu cotas para as pessoas 

com deficiência, ocasionando um aumento ainda maior da diversidade cultural e benefícios a 

toda sociedade acadêmica. No entanto, tal medida fez surgir uma reflexão sobre a necessidade 

de preparar o ambiente acadêmico para estabelecer as ações afirmativas. 

Se todos têm direito à educação e se as minorias raciais devem ter acesso ao ensino 

superior, por que deixar de fora as pessoas com deficiência? Pensando nesta questão, foram 

estabelecidas, no ano de 2010, através da Resolução n° 80/2008/CONEPE, as cotas para os 

alunos com deficiência na Universidade Federal de Sergipe. 

 Entretanto, não basta apenas matricular o aluno com deficiência na Instituição Federal 

de Ensino Superior, esta tem que propor ações de mudança em toda a sua estrutura. Como já 

foi citado neste trabalho, é necessário preparar os funcionários, docentes e discentes; rever os 

aspectos pedagógicos e avaliativos; e pensar nas questões referentes à acessibilidade 

arquitetônica. A efetivação de tais medidas possibilitaria o bom rendimento acadêmico destes 

alunos.  

De acordo com o coordenador do Programa de Ações Afirmativas (PAAF) da UFS, 

não houve discrepâncias significativas quanto ao desempenho entre os alunos cotistas e 

alunos não cotistas, com exceção do grupo oriundo das cotas de pessoas com deficiência. 

Como ele próprio afirma, tal diferença deve estar relacionada, em parte, aos problemas de 

acessibilidade da Instituição. 

 

 

A construção de um processo emancipatório e ousado como a proposta da educação 
inclusiva não diz respeito apenas à inserção de alunos com deficiência na escola 



comum, mas principalmente compreende o acesso, a permanência e o sucesso dos 
mesmos [...] (FREITAS; KREBS; RODRIGUES, 2005, p. 36). 

 

 

A Resolução n° 21/2008/CONEPE, aprovou, na Universidade Federal de Sergipe, a 

regulamentação do Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(REUNI). Segundo Aísha Kaderrah Dantas Melo e Tatiane Menezes Santana (2010), este 

programa foi acatado de forma antidemocrática, oportunizando, na instituição, modificações 

quantitativas e não qualitativas.  

Este Plano deveria preparar toda a estrutura da Universidade para receber a demanda 

da expansão, o que, na verdade, não ocorreu, prejudicando, assim, a inclusão da pessoa com 

deficiência. Desta forma, podemos refletir que a relação do REUNI-UFS com as ações 

afirmativas está direcionada somente ao cumprimento de metas e não à qualidade do ensino. 

O Programa Incluir, também instituído pelo Governo Federal, vem contribuir, através 

da concessão de recursos financeiros, para que as Instituições Federais de Ensino Superior 

possam estabelecer as mudanças necessárias e significativas, promovendo, de fato, o processo 

de inclusão. 

 A participação na proposta do Programa Incluir através do Núcleo de Inclusão Escolar 

da Pessoa com Deficiência (NUPIEPED), no ano de 2010, contribuiu para o embasamento 

desta pesquisa. Durante a elaboração e implantação do projeto, foram realizadas inúmeras 

discussões de possíveis ações a serem tomadas pelo Núcleo em benefício dos estudantes com 

deficiência matriculados na UFS. 

 A Resolução n° 80/2008/CONEPE determina, com base no artigo 205 – “a educação, 

direito de todos e dever do Estado e da família [...]” – e artigo 206 – “O ensino será 

ministrado com base nos seguintes princípios: I- Igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola” – da Constituição Federal (1988) uma vaga para as pessoas com 

deficiência em cada curso de graduação, desde que comprovada por relatório médico 

expedido pela junta médica da Universidade. 

 De acordo com os dados fornecidos pela Pró-Reitoria de Graduação da UFS, o número 

de alunos com deficiência na Universidade triplicou devido ao programa de cotas instituído 

em 2010. Em 2011, entraram nos cursos de graduação da UFS trinta e sete (37) deficientes. 

Apesar dessa medida ter potencializado a entrada de pessoas com deficiência na 

Universidade Federal de Sergipe, esta Instituição ainda se defrontará, como ressalta Souza 

(2010a), com o desafio de ver aumentado em 800% o número de alunos com deficiência. 



Mas, ao contrário do caso dos negros, as pessoas com deficiência precisam de alguns ajustes 

em todo o ambiente de ensino. Caso estas mudanças não ocorram, o deficiente apresentará 

várias dificuldades para concluir o curso.  

Para o deficiente físico, o grande obstáculo é a acessibilidade arquitetônica. Como já 

foi citado neste trabalho, a Instituição Federal de Ensino Superior recebe do Governo Federal 

o incentivo para adequar suas instalações conforme as leis da acessibilidade. Os recursos são 

enviados às IFES através de programas, mas, para isso, devem elaborar seus projetos de 

reforma e enviá-los para aprovação. 

 Desde o ano de 2005, o Programa Incluir envia verbas às Instituição Federal de Ensino 

Superior para a realização de reformas e criação de núcleos de inclusão. Segundo o site do 

MEC, em 2005, o recurso global previsto pelo edital foi de R$ 1.000.000,00 (um milhão de 

reais).  

Deste total, no máximo R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) seriam para 

beneficiar até dois programas e até R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), para patrocinar sete 

projetos no valor de até R$ 100.000,00 (cem mil reais), adquirir equipamentos ou promover 

reformas estruturais para acessibilidade, conforme o edital. Os projetos e programas deveriam 

prever a divisão dos recursos na ordem de 50% (cinquenta por cento) para despesas de capital 

e 50% (cinquenta por cento) para despesas de custeio.  

De acordo com as informações do MEC, o Edital do ano de 2005 recebeu trinta e três 

(33) propostas de diversas universidades, localizadas nas diferentes regiões do país. Destas 

trinta e três (33) propostas, treze (13) foram selecionadas pela Comissão. Neste ano, 

entretanto, a UFS não foi beneficiada. 

No ano de 2006, o recurso global previsto pelo edital, como divulgado no site do 

MEC, foi de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais). Desta vez, os projetos deveriam 

ter, no máximo, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). O recurso para aquisição de 

equipamento e material permanente teria de estar vinculado ao desenvolvimento dos projetos, 

com justificativa, e restrito a até 50% (cinquenta por cento) do valor da dotação orçamentária.  

Dos trinta e nove (39) projetos enviados em 2006, vinte e oito (28) foram 

selecionados, incluindo o da UFS. A Universidade recebeu apoio para melhoria das condições 

de acesso e permanência dos alunos com deficiência. No entanto, o recurso adquirido não foi 

aproveitado, tendo seu montante devolvido. 

No ano de 2007, a UFS, como registrado no site do MEC, recebeu do Programa Incluir 

o montante de R$ 67.000,00 (sessenta se sete mil reais) para implantar ações de acessibilidade 



plena para as pessoas com deficiência em seu Campus. Todavia, mais uma vez os recursos 

foram devolvidos por falta de aproveitamento. 

 O edital de 2008, de acordo com o site do MEC, prevê a aplicação de recursos 

orçamentários e financeiros, não reembolsáveis, no valor total de R$ 3.300.000,00 (três 

milhões e trezentos mil reais) para apoiar projetos das Instituições Federais de Ensino 

Superior. As verbas para descentralização estão consignadas na dotação orçamentária da 

Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação (SESu/MEC).  Foram 

descentralizados até R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) para apoiar 1 (um) projeto por 

instituição. Novamente, não houve aproveitamento do recurso na UFS. Já em 2009, a 

Instituição não conseguiu aprovar seu projeto. 

 Em 2010, como pode ser verificado no site do MEC, a UFS conseguiu, mais uma vez, 

aprovar seu projeto, obtendo um recurso de R$ 136.086,00. A verba estava destinada à 

realização de algumas obras de adequação do Campus e implantação do centro de 

atendimento à pessoa em situação de deficiência. No entanto, por questões burocráticas, o 

projeto não pode ser realizado e o recurso não foi aproveitado. 

O maior entrave aconteceu por conta de um projeto de reestruturação de todo o 

campus da UFS, no valor de 3,5 milhões de reais. Segundo a gestão da Instituição, parte do 

recurso enviado pelo MEC, do Programa Incluir, mais precisamente a rubrica de serviço de 

terceiros e pessoa jurídica, coincidiu com o projeto de reforma da Universidade. A solução, 

portanto, foi descartar a verba do Programa Incluir.  

Diante disto, a coordenadora do projeto se empenhou para tentar adequar a proposta 

aprovada no Incluir ao da Instituição. Mas, mesmo com todo esforço, a coordenadora não 

conseguiu despertar o interesse por parte dos dirigentes da UFS, e, por mais uma vez, o 

montante retorna ao MEC sem aproveitamento. 

Concluindo, foram quatro anos com aprovação do Programa Incluir, mas sem nenhum 

aproveitamento, por parte da UFS, dos recursos destinados. A ambição em concorrer aos 

recursos e o desinteresse em aplicá-los depois da aquisição nos leva a refletir sobre as 

possíveis causas. Será este interesse efetivado na diretriz do inciso V, do artigo 2° do decreto 

6.096 de 24 de abril de 2007?  

Quanto aos obstáculos do deficiente físico, podemos destacar a acessibilidade 

arquitetônica, pedagógica5 e, a mais importante, a atitudinal6. Esta se justifica pelos dois tipos 
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atividades escolares e administrativas em igualdade de condições com as demais pessoas (BRASIL, 2004). 



de discriminação que o aluno poderá sofrer. A primeira, porque foi aprovado através das cotas 

e a segunda, porque ele é diferente.  

A instituição das cotas ocasionou o aumento do número de estudantes com deficiência 

e, cada ano, esta taxa deve aumentar. Por isso, a comunidade acadêmica precisa se mobilizar a 

fim de diminuir os entraves que dificultam a permanência desse aluno na universidade.  

Não basta a Instituição estabelecer o programa de cotas para facilitar o acesso ao 

ensino superior, é necessário instituir uma cultura que reflita sobre a inclusão e possibilite à 

pessoa com deficiência a terminalidade acadêmica. Uma cultura institucional inclusiva parte 

do princípio de que todos são responsáveis pela vida da respectiva instituição. Desta maneira, 

um aluno que, por exemplo, apresente dificuldades em seu processo de aprendizagem, não 

deveria depender dos esforços apenas de seu professor, mas de todos os integrantes da 

universidade, inclusive ele próprio, no sentido de sanar estas dificuldades. 

 Ao analisar os resultados dos vestibulares do período de 2007 a 2011, percebemos, no 

quadro a seguir, o aumento determinado por Souza (2010a) em relação às cotas: 

 

QUADRO 1 - Resultados do PSS da UFS de 2007 a 2011 

PSS 2007 2008 2010 2011 

N° de candidatos que participaram do PSS 14 16 107 154 

N° de candidatos aprovado no PSS 02 01 33 53 

N° de candidatos excedentes no PSS 04 02 26 44 

N° de candidatos reprovados PSS 08 13 48 57 

% de candidatos reprovados no PSS 57,14% 81,25% 44,85% 37,01% 

Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV) da UFS. 

 

 Este quadro comprova a potencialização do ingresso nos cursos de graduação da UFS 

a partir da instituição das cotas em 2010. Os dados acima fundamentam os questionamentos 

levantados nesta pesquisa, pois, como é possível perceber, a partir de 2010, houve um número 

bem maior de concorrentes e alunos com deficiência aprovados. 

                                                                                                                                                                                     
6 Acessibilidade atitudinal: sem preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações, como resultado de 
programas e práticas de sensibilização e de conscientização dos trabalhadores em geral e da convivência na 
diversidade humana nos locais de trabalho (SASSAKI, 2003). 



Outro dado relevante é que, no ano de 2011, a taxa de candidatos participantes 

aumentou substancialmente e, em contrapartida, diminuiu o número de candidatos 

reprovados. Como é possível perceber, percentual taxa de alunos ingressantes foi ainda maior 

do que em 2010, confirmando, mais uma vez, que as cotas só irão potencializar a entrada de 

pessoas com deficiência na Universidade Federal de Sergipe. 

 

 

Minimizando as questões atitudinais em relação ao deficiente na Universidade Federal 
de Sergipe  
 

 

Surgem muitas discussões a respeito das ações afirmativas. Em cada país, existe uma 

vertente de discussão. No Brasil, a realidade cultural é outra. No tocante à discriminação, a 

questão básica da discussão é identificar se nosso país é racista ou não. 

A projeção do debate sobre as cotas no Brasil acontece a partir de experiências 

internacionais, por isso, a necessidade de instituí-las nas universidades públicas do país ainda 

traz muita dúvida. Mas, por ser a discriminação a peça chave para estabelecer as cotas, 

podemos afirmar que os grupos das minorias raciais, como as pessoas com deficiência, seriam 

beneficiadas. 

É importante ressaltar que, neste trabalho, não pretendemos nos posicionar contra ou 

favor das ações afirmativas nas universidades brasileiras. Também não constitui a finalidade 

desta pesquisa saber se as cotas são um meio eficaz de combater as desigualdades, ou se, ao 

invés disto, poderão criar outras situações de desigualdade. Como visto na introdução deste 

trabalho, o objetivo vai muito mais além.  

No entanto, faz-se necessário compreender as ações afirmativas, para analisar se esta 

irá valorizar ou não a entrada de pessoas com deficiência. Como também já visto no Quadro 

1, as cotas potencializaram o ingresso dessas pessoas, mas será que a Universidade Federal de 

Sergipe está preparada para atender a esta demanda? 

No ano de 2009, o grupo de pesquisa sobre inclusão, o NUPIEPED, foi convidado, 

pela gestão da UFS, para promover oficinas de inclusão aos professores da Instituição. Tudo 

foi organizado para atender a cada Centro em todos os campi da Universidade, mas, em todas 

as oficinas, não constatamos um número expressivo de professores. Houve até casos em que 

os docentes não compareceram às oficinas. 



Alguns professores alegaram que a não participação foi uma forma de protesto pelo 

fato de não concordarem com o sistema de cotas. No entanto, em outras oficinas, encontramos 

docentes que se sensibilizaram e participaram ativamente, comprometendo-se, inclusive, a 

propagar as ideias sobre inclusão na UFS. 

O que pretendemos discutir, neste trabalho, portanto, é a melhor forma de instituir, na 

Universidade Federal de Sergipe, uma cultura voltada para a inclusão da pessoa com 

deficiência. Tal cultura deve possibilitar ao aluno deficiente o acesso ao conhecimento e a 

plena participação no ambiente acadêmico, permitindo a conclusão da sua graduação sem 

entraves relacionados à acessibilidade atitudinal, pedagógica e arquitetônica. 

 Como atesta Souza (2010b), são necessárias medidas urgentes a fim de evitar que os 

novos alunos tenham as mesmas dificuldades de acessibilidade que os estudantes cujo 

ingresso não ocorreu por meio das cotas.  

 

 

Considerações Finais 

 

 

Diante do exposto, percebemos a necessidade de reorientar nossas prioridades de 

ensino e nos concentrar na reestruturação de nosso sistema educacional. Precisamos rever as 

metodologias utilizadas em sala de aula para que os alunos, deficientes ou não, não sejam 

discriminados. É imprescindível, portanto, encontrar maneiras de incluir todas as pessoas, 

independente de cor, credo ou religião. 

 A aprendizagem também deve ocorrer para as pessoas com deficiência. Muitas vezes, 

esses alunos, consideradas fora do padrão estabelecido pela sociedade, estão em escolas que 

carecem de recursos e reformas. Além disso, os professores, desqualificados e mal 

renumerados, não promovem a inclusão de fato. Por isso, reafirmamos a importância da 

transformação da escola, no que se refere à inclusão, a fim de tornar os alunos com 

deficiência capazes de atuar com o mesmo nível de competência dos demais estudantes. 

 Ao concluir, a educação básica, como o descrito acima, dificilmente uma pessoa com 

deficiência irá conseguir ingressar, através do vestibular, em uma universidade pública. 

Assim, as ações afirmativas, irão oportunizar a esses alunos o acesso ao nível superior. 

No entanto, a questão das cotas não é tão simples. Diante das obrigações acadêmicas 

exigidas pelos cursos de graduação, o estudante, oriundo de uma educação básica excludente 

e deficiente, vai precisar de muito apoio, principalmente no caso da pessoa com deficiência. 



E, na Universidade os alunos com deficiência em seus cursos de graduação, começam 

a entender que a realidade é outra, vivenciarão experiências como a citada por um aluno nesta 

pesquisa, que relata ser o professor legal, aquele que continua lhes ajudando, como acontecia 

na educação básica e o professor que não é legal, é aquele que trabalha com base na realidade. 

Mas o que precisa ser feito de fato? 

A pessoa com deficiência precisa de uma sociedade mais justa, que entenda as suas 

dificuldades, mas invista e acredite nas suas potencialidades, preparando-o para um mundo 

real, conforme a pesquisa de Miranda e Rocha (2009), para ocorrer de fato a consecução do 

processo de inclusão na escola básica ou na Universidade, os decretos ou até mesmo as leis, 

não serão suficientes, a modificação precisa ser mais profunda, encarando a realidade, para 

propor medidas práticas com a finalidade de se vencer todas as barreiras que impedem o 

acesso e a permanência das pessoas com deficiência nos ambientes de ensino. 
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