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RESUMO

Este trabalho traz reflexões sobre as barreiras atitudinais enfrentadas pelos estudantes com deficiência no Ensino Superior. A pesquisa
foi desenvolvida com estudantes com deficiência matriculados em cursos de graduação da Universidade Federal do Recôncavo da
Bahia, na qual se utilizou a metodologia de análise do conteúdo das falas destes sujeitos, buscando compreender como tais estudantes
analisam as barreiras e preconceitos vivenciados na universidade. Os resultados demonstram que ainda são muito presentes no
contexto universitário as barreiras atitudinais e os preconceitos que dificultam o processo de inclusão das pessoas com deficiência.
Conclui-se, portanto, que não é suficiente garantir o acesso a este nível de ensino, são necessárias políticas inclusivas que assegurem a
efetivação do direito à educação mediante ações que eliminem barreiras ainda existentes no âmbito acadêmico.

Palavras-chave: barreiras atitudinais, estudantes com deficiência, ensino superior.

Abstract

This paper reflects on the attitudinal barriers faced by students with disabilities in Higher Education. The research was conducted with
students with disabilities enrolled in undergraduate of Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, in which we used the
methodology of content analysis of the speeches of these guys, trying to understand how these students analyze the barriers and
prejudices experienced at university. The results demonstrate that are still very present in the university context attitudinal barriers and
prejudices that hinder the process of inclusion of people with disabilities. We conclude, therefore, that it is not enough to ensure access
to this level of education, inclusive policies are needed to ensure the realization of the right to education through actions that eliminate
remaining barriers within academia.
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A universidade brasileira tem sido vista ao longo de sua história como espaço acessível a alguns, por se constituir como privilégio de
poucos, dos considerados mais aptos e capazes de passar por processos seletivos excludentes e segregadores. Esta exclusão se torna
mais intensa no que se refere aos grupos sociais em estado de desvantagem, como é o caso das pessoas com deficiência.

Desde a sua origem em 1808 as Instituições de Ensino Superior brasileiras não estiveram voltadas para a democratização do seu
ensino, antes foram criadas para atender a uma elite. Até o início da década de 1980 era limitado o número de pessoas com deficiência
com acesso a Educação Superior no Brasil, isto estava relacionado, inclusive, ao não acesso desta população a Educação Básica, em
escolas regulares, e aos Serviços de Reabilitação o que aponta neste período sua exclusão dos direitos sociais básicos.
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Por muito tempo o vestibular assumiu a função segregadora no acesso ao ensino superior. Por outro lado, os que conseguiam passar
por este processo seletivo eram desafiados a vencer com esforço todas as barreiras impostas para o acesso ao conhecimento. No
entanto, ainda são poucos os estudantes com deficiência que têm acesso ao ensino superior.

A partir da instituição do Ano Internacional da Pessoa Com Deficiência (1981) e da instituição da Década das Nações Unidas Para a
Pessoa Com Deficiência (1983-1992), proporcionou-se uma discussão sobre a condição de exclusão social vivenciada por estas
pessoas, o que determinou uma ampliação do número de acessos a Educação Superior (VALDÉS, et al., 2006).

A ampliação do acesso ao ensino superior, no entanto, não é a única dificuldade a ser vencida pelos estudantes com deficiência. As
instituições de ensino superior sempre foram organizadas visando um grupo específico de pessoas, para as quais elas são plenamente
funcionais e acolhedores, tanto em sua estrutura física, quanto em sua estrutura de organização laboral e acadêmica. Mas, para outras
pessoas, os mesmos estabelecimentos podem oferecer uma série de obstáculos que inibem sua atuação autônoma de modo geral.

As mudanças estruturais ou de práticas, necessárias a esses espaços para o atendimento à diversidade, nem sempre são facilmente
aceitas, porque as pessoas resistem em abandonar hábitos e alterar seus modos de viver e conviver. Além disso, seus olhares sobre os
outros podem estar carregados de estereótipos que os desqualificam para serem aceitos na comunidade que os recebe. Ao desejarmos a
construção de uma universidade inclusiva, precisamos estar abertos a olhar as diferenças. As nossas relações transformam-se à medida
que podemos confrontar ideias e colocar preconceitos em dúvida, pois “todo cidadão tem direito a vida social, e nessa perspectiva
estamos incluindo aí o direito ao ensino superior” (PEREIRA, 2006, p. 2).

Por se considerar a deficiência como sinônimo de doença ou sofrimento durante os tempos idos, instituiu-se a marginalização e o
estereótipo às pessoas com deficiência. Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1980 a deficiência foi definida como
restrição ou perda resultante do impedimento para desenvolver habilidades consideradas normais para o ser humano.

Esta concepção de deficiência como inerente ao ser que a possui, causando uma limitação ou impedimento, provoca atitudes
discriminatórias e não desafia a mudanças nos ambientes e situações sociais, reforçando as chamadas barreiras atitudinais que, muitas
vezes, se tornam intransponíveis para a pessoa com deficiência. Compreende-se que tais barreiras atitudinais servem para manutenção
de estigmas e de práticas excludentes no que se refere às pessoas com deficiência. Doravante pretendemos analisar a existência de tais
barreiras no cotidiano acadêmico, ainda que entendamos que elas não são as únicas barreiras a serem vencidas.

A pesquisa que deu origem a este texto foi desenvolvida com utilização da metodologia de análise do conteúdo das falas de estudantes
com deficiência matriculados nos cursos de graduação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Partindo de uma cuidadosa
pesquisa bibliográfica, leitura, fichamentos de livros e artigos que abordam e discorrem a temática, fizemos em seguida um
levantamento, através de aplicação de entrevista, da opinião de quem convive com essa realidade. A análise de tais falas foi feita
utilizando-se uma fundamentação teórica sobre textos publicados sobre barreiras atitudinais.

Assim, esta investigação foi realizada com a finalidade de avaliar como as barreiras atitudinais são expressas nas instituições de Ensino
Superior à medida que os estudantes com deficiência vão adentrando no âmbito acadêmico. O lócus para realização da pesquisa
empírica foi a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, instituição onde o acesso e a permanência desses alunos ainda esta em
discussão e construção.

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia foi criada em 2005 e, embora, seja nova não pode ficar alheia ao desafio da inclusão.
Os seus documentos oficiais preconizam um posicionamento político, ético, epistemológico e emancipatório, que assume a educação, a
igualdade racial e a inclusão social como referenciais constitutivos do pensar e agir. Nestes documentos, a UFRB tem afirmado sua
responsabilidade com a inclusão social, alocando recursos para acesso e permanência das minorias reconhecidas socialmente,
destacando-se o compromisso com a inclusão das chamadas “pessoas com necessidades especiais” [4].

Em seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), para o período 2010 a 2014, a UFRB prevê o compromisso em assegurar
condições de acessibilidade e atendimento diferenciado às pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida,
comprometendo-se com políticas e adequações de infraestrutura que incluem: acessibilidade em todos os espaços e instalações (área
especial de embarque e desembarque; sinalização visual e tátil; entrada e permanência de cão-guia; rampas ou equipamentos
eletromecânicos de deslocamento vertical; reserva de espaço em auditórios e similares para pessoas em cadeira de rodas e assentos
para pessoas com deficiência visual e mobilidade reduzida; rotas de fuga e saídas de emergência acessíveis); mobiliário adaptado;
serviços de intérpretes de LIBRAS para pessoas com surdez e guias-intérpretes para pessoas surdocegas; pessoal capacitado para
atendimento às pessoas com deficiência visual e idosas. (PIMENTEL; RIBEIRO; SANTANA, 2011).

Embora o PDI da UFRB já esteja em vigor há 3 anos e indique tais adequações na arquitetura da instituição para assegurar as
condições de acessibilidade e atendimento diferenciado às pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida, isso ainda não
tem sido assegurado. Os resultados de pesquisas anteriores já desenvolvidas na instituição (PIMENTEL et al, 2012) indicam que ainda
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não existem na UFRB políticas institucionais direcionadas ao acolhimento e permanência de estudantes com deficiência no âmbito
acadêmico, pois em quase todos os setores os estudante relatam a ausência de acessibilidade não apenas arquitetônica, mas
metodológica, comunicacional, programática, instrumental e principalmente atitudinal.

É importante ressaltar que a marginalização da pessoa com deficiência “é um processo socialmente constituído desde a sociedade
primitiva até a contemporaneidade”. (LIMA; SILVA, 2007, p. 3), transformando-se num processo constituinte de uma cultura
excludente. Assim, as barreiras atitudinais geralmente não estão explícitas e o grande problema é que as mesmas não são removidas
logo que detectadas. Isso pode ser exemplificado, de modo geral, com a utilização corriqueira de rótulos, adjetivações, e
substantivação da pessoa com deficiência.

Porém, com vistas a mudar este paradigma, discute-se hoje a inclusão como uma questão de direitos humanos fundamentada, portanto,
no reconhecimento da “dignidade e na universalidade” dos direitos das pessoas. Deste modo,

Não é o individuo que precisa se adaptar a sociedade, mas sim a sociedade quem precisa adaptar-se as
especificidades desse sujeito. Nesse intuito devemos ter um olhar diferenciado garantindo os direitos dessa
parcela da população dando o devido valor de igualdade e respeito à diversidade e suas singularidades.
(PEREIRA, 2006, p. 2)

Quando falamos em inclusão, logo pensamos em dar acesso a ambientes, bens e serviços para pessoas que estejam deles apartados.
Assim, ao considerar a inclusão numa instituição de educação superior, não basta aceitar trabalhadores e alunos diferentes dos
considerados “normais”, sem que lhe sejam dadas as condições de plena participação nos espaços de trabalho e estudo. Porém, de
modo geral, é possível observar a discriminação do usuário com deficiência desde a necessidade de ajustes operacionais à
acessibilidade, devido a sistemas não projetados adequadamente para a diversidade. Por outro lado, o próprio desconhecimento das
especificidades dos julgados “diferentes”, em relação aos demais, já revela a inexistência de predisposição para a inclusão e a
existência de preconceitos.

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, elas causam estranheza num
primeiro contato, que pode manter-se ao longo do tempo a depender do tipo de interação e dos componentes
dessa relação (SILVA, 2006, p. 7).

Para Rocha e Miranda (2009), a base da inclusão educacional consiste, então, no conceito de que toda pessoa tem o direito básico a
educação e que esta deve levar em conta seus interesses, habilidade e necessidades de aprendizagem. A proposta da educação inclusiva
é, então, fundamentada no reconhecimento e valorização da diversidade, tendo seu principio na busca da educação de qualidade para
todos. Logo, a prática da inclusão implica em necessárias mudanças arquitetônicas, atitudinais e pedagógicas. Para Sassaki (2002,
p.42),

A inclusão social (...) é um processo que contribui para a construção de um novo tipo de sociedade através de
transformações, pequenas e grandes, nos ambientes físicos (espaços internos e externos, equipamentos, aparelhos
e utensílios, mobiliários e meios de transportes) e na mentalidade de todas as pessoas, portanto também do
próprio portador de necessidades especiais.

Observamos que o autor fala em mudança de mentalidade, pois a discussão atual da inclusão requer que sejam repensados os valores e
conceitos sociais que produzem as barreiras mais difíceis de serem desconstruídas: as barreiras atitudinais. Conforme Lima e Silva
(2007), as barreiras atitudinais não são únicas, elas surgem à medida que a sociedade se transforma. Assim, em novos contextos
deparam-se com novas barreiras que surgem de diferentes formas.

Portanto, uma universidade não se torna inclusiva simplesmente porque cria possibilidades de acesso a grupos que estavam excluídos
do ambiente de Ensino Superior. A inclusão na educação não envolve, apenas, a quebra de barreiras objetivas de acesso e de
permanência na instituição. Incluir significa refletir sobre condições subjetivas de convívio e sobre a forma como nós nos percebemos
nas relações com as diferenças. Faz-se, então, necessária uma transformação na mentalidade das pessoas de modo que se construa uma
nova cultura, onde a exclusão e a segregação não são mais aceitas.

Embora os estudantes entrevistados não reconheçam o preconceito vivenciado na UFRB, algumas falas revelam que há invisibilização
das diferenças nas atitudes dos seus pares.

Pág.3/6



Graças a Deus na minha vida nunca sofri preconceito nenhum. Apesar de que ninguém respeita as vagas. Não é
só aqui não, é em qualquer lugar, falta conscientização. (...) Eu tento reclamar, mas é chato. (Trecho da
entrevista a Adelmo, estudante com Deficiência Física do curso de Tecnologia em Gestão de Cooperativas).

Embora o discente entrevistado não consiga se ver como vítima do preconceito, em sua fala o preconceito é evidenciado pelo
desrespeito ao seu direito a uma vaga especial em estacionamentos. Esse desrespeito do outro, colegas, docentes ou técnicos da
universidade, expressa a dificuldade destes sujeitos em se relacionar com o diferente.

(...) na biblioteca mesmo não tem prioridade nenhuma para deficiente, a gente deveria ter prioridade, mas tudo é
fila. Eu acho que a turma ainda não tem consciência de nada. Muitos alunos são pouco maduros para
compreender a deficiência de alguém. Às vezes nem percebem e quando percebem ainda continuam com um
pouco de defesa. (...) Nem os próprios seguranças daqui se prontificam para ajudar, alguns até avisam quando os
elevadores estão funcionando, mas a maioria nem ligava e se não fosse alguns professores eu nem sei se estaria
na faculdade hoje. (Trecho da entrevista com Sílvia, estudante com Deficiência Física, do curso de bacharelado
em Ciências Biológicas).

Essa invisibilização do outro, do diferente ocorre por um processo de negação deste outro. De acordo com Pimentel, (2008, p. 115) “no
encontro com o outro quando a diferença não é assimilada ocorre um processo de negação do outro, daquilo que ele difere do próprio
sujeito”. Esta negação suscita o preconceito, a rejeição ou o não reconhecimento da normalidade da diversidade.

(...) Nesse sentido eu não me sentia acolhido tanto pela minha classe, meus amigos quanto pela própria
universidade (...) Olha, não vamos dizer um preconceito explícito na cara, mas na sala de aula a gente sente... a
nossa... as minhas intervenções na sala, quando eu vou fazer alguma opinião, elas são muito mal recebidas pela
turma, mesmo por eu não ser justamente um deficiente completo, por não ser um aluno social completo. (...)
Imagine você fazendo ciências sociais da área totalmente de debates e naquele âmbito ouvir o que seu colega tá
falando e você tem que interpretar tudo para poder fazer aquele debate e, na maioria das vezes, você fica
perdido... O preconceito que eu sofro é por, digamos ser excluído, mas ninguém chega para mim ao ponto de
dizer: “Ah é a sua deficiência!”, mas você sente, pela pessoa que você é. (Trecho da entrevista com Vítor,
estudante com Deficiência Auditiva do Curso de Ciências Sociais).

A fala desse estudante deixa explícita a não aceitação de sua condição de pessoa com deficiência auditiva e que, portanto, tem
dificuldade na articulação de alguns sons, dentro de um espaço acadêmico formatado para alunos que ouvem e participam através do
discurso.

Percebemos, então, que a construção de uma cultura inclusiva requer a desconstrução de uma cultura excludente vivenciada, de modo
especial, nas sociedades capitalistas onde se busca a produtividade dos considerados “melhores e mais aptos”. Isto requer uma ruptura
com esta cultura hegemônica excludente que “promove o domínio das consciências e a reprodução da ideologia dominante que exclui
os considerados improdutivos, além de favorecer a subordinação das minorias”. (PIMENTEL, NASCIMENTO, 2011, p. 4). Porém,
“para superar essa hegemonia, seria necessário desenvolver uma contra-hegemonia, (...) a criação e o desenvolvimento de uma nova
cultura, tanto no que se refere aos valores e normas quanto à visão de homem e de mundo” (SILVA; CARVALHO, 2006, p. 48).

A formação e a construção da consciência crítica deve se dar nos mais diferentes ambientes e para um público variado. Uma das
formas é divulgar o tema acessibilidade no meio acadêmico, como forma de aprimorar seus conceitos, conscientizar e formar recursos
humanos. A universidade deve projetar meios para garantir parceria com a sociedade de modo a qualificar os professores desde os do
ensino fundamental para que eles, em suas disciplinas, executem atividades interdisciplinares que abranjam os conceitos de direitos
humanos, acessibilidade, cidadania, cultura, meio ambiente, política e família, contribuindo assim para a construção de uma cultura
inclusiva.

As universidades também devem assegurar que na condução das disciplinas seja garantida a acessibilidade curricular necessária,
através do desenvolvimento de propostas pedagógicas ou de acessibilidade ambiental que respeitem a diversidade dos sujeitos.

Considerações Finais

Com base no exposto, é reconhecível que a exclusão dos estudantes com deficiência no ensino superior não se dá apenas por barreiras
que impedem o seu acesso aos cursos de graduação ou por barreiras arquitetônicas, mas as falas analisadas demonstram barreiras
atitudinais ainda muito presentes nas instituições de ensino superior.
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As barreiras atitudinais são, portanto, um grande desafio para quem se preocupa com a inclusão na educação e na sociedade. Lima e
Silva (2007) enfatizam que a inclusão só será concretizada eficientemente quando cada um de nós reconhecermos as barreiras que
nutrimos e buscarmos erradicá-las, pois desconsiderar os diferentes sob o argumento de uma igualdade homogeneizante significa, na
realidade, desconsiderar as diferenças, as peculiaridades, e isso só produz mais desigualdade.

Para construirmos uma universidade inclusiva, precisamos derrubar as fronteiras que nos separam e construir pontes acessíveis que nos
ofereçam possibilidades de movimento, de questionamento e de transformação.

Assim, para que a inclusão ocorra verdadeiramente, será preciso não somente uma adequação do espaço físico das instituições, mas
também assegurar o apoio acadêmico e a promoção de espaços de discussões que favoreçam a permanência desse aluno na
universidade, livre de barreiras.

Reconhecemos que apesar dos esforços da UFRB em implementar ações inclusivas, tais iniciativas isoladas não são suficientes na
promoção da inclusão, sendo necessária a construção de uma política institucional que, de fato, assegure o direito de acesso e
permanência das pessoas com deficiência ao Ensino Superior.
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