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RESUMO 

 

A inclusão educacional é o tema mais candente nos estudos sobre políticas educacionais, 

inclusive no ensino superior. O Governo Federal, por meio das Políticas Públicas 

Educacionais, pretende estabelecer uma educação para todos, com base na Constituição 

Federal de 1988, promovendo várias ações, como o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI). Através deste Programa, foi 

instaurado, na Universidade Federal de Sergipe (UFS), 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. Com esta ação, a UFS se defronta com o desafio de ver 

potencializado o número de alunos com deficiência. O crescente ingresso do deficiente físico 

nesta Universidade acontece devido a estas políticas de ações afirmativas. 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 consistiu, portanto, em identificar as dificuldades de 

acessibilidade encontradas pelas pessoas com deficiência física na Universidade Federal de 

Sergipe, especificamente na Cidade Universitária Professor José Aloísio de Campos. Para 

tanto, neste trabalho, optamos pela proposta do estudo de caso, a partir da modalidade de 

pesquisa qualitativa sem menosprezar a questão quantitativa. Os principais resultados desta 

investigação demonstram que, ainda há muito que ser feito para incluir realmente o deficiente 

físico na Cidade Universitária professor José Aloísio de Campus, pois lá encontramos 

barreiras como falta de acesso aos prédios com dois pavimentos, banheiros sem adaptação 

para a pessoa com deficiência, pisos sem manutenção, entre outros. 

 

 

Palavras-chave: Ações Afirmativas.  Deficiência Física.  Inclusão no Ensino Superior. 

Sergipe. Universidade Federal de Sergipe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The inclusion of education is the most burning issue in educational policy studies, including 

higher education. The Federal Government, through the Public Policy Education, seeks to 

establish an education for all, based on the 1988 Federal Constitution, promoting various 

actions, such as the Support Program me for the Restructuring and Expansion of Federal 

Universities (REUNI). Through this program, was established at the Federal University of 

Sergipe (UFS), 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. With this action, the UFS is faced with the challenge of seeing boosted the 

number of students with disabilities. The growing inflow of the handicapped in this 

University is due to these affirmative action policies. However, people with disabilities need 

a fully accessible environment to minimize the emergence of barriers during the university 

career and enable completion of graduation. The objective of this study was therefore to 

identify the accessibility problems faced by persons with physical disabilities at the Federal 

University of Sergipe, specifically in the City University Professor José Aloísio de 

Campus. Hence, in this work, we opted for the proposed case study, from the kind 

of qualitative research without ignoring the quantitative issue. The main results of this 

investigation show that there is much to be done to actually include the handicapped in the 

City University Professor José Aloísio de Campos, Because there we found barriers such 

as lack of access to buildings with two floors, bathrooms without adaptation for the disabled 

person, floors without maintenance, among others. 

Keywords: Affirmative Action. Disability. Federal University of Sergipe. Inclusion in Higher 

Education. Sergipe.  
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INTRODUÇÃO 

 

 “Uma boa educação é justamente a fonte de todo o bem desse mundo.”  

Immanuel Kant 

 

 

A inclusão de pessoas com deficiência no ambiente escolar está em ascensão nos 

trabalhos de pesquisadores de diversas áreas. O tema é de interesse nos nossos estudos há 

mais de quinze anos, iniciado na época da graduação enquanto funcionário da Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais do Rio de Janeiro (APAE/RIO), trabalhando inicialmente 

com a deficiência intelectual. 

Neste trabalho, fizemos a opção pelo termo “pessoas com deficiência” de acordo com 

as prerrogativas estabelecidas no texto de Romeu Kazumi Sassaki (2003). Porém, outros 

termos irão aparecer devido às citações de autores ou dos documentos pesquisados. 

Depois da graduação, demos continuidade com as pesquisas ainda na APAE/RIO e 

logo apareceram outros trabalhos interessantes, como o realizado na Associação de Pais, 

Amigos e Pessoas com Deficiência, de Funcionários do Banco do Brasil e comunidade 

(APABB-Tijuca) e o trabalho no Clube do Otimismo, especificamente com o esporte para 

deficientes físicos. 

Após a mudança de residência para o estado de Sergipe, iniciamos as investigações de 

caráter mais científico através da experiência de docência na Universidade Federal de 

Sergipe; na Especialização em Docência do Ensino Superior, realizada no período 14 de 

setembro de 2007 a 30 de julho de 2009, cujo trabalho final consistiu em uma pesquisa que 

tratava da inclusão de pessoas com deficiência no ensino superior em Sergipe; e, por fim, no 

Mestrado em Educação da UFS. 

Quanto à abordagem do tema “inclusão” por outros pesquisadores, encontramos, em 

março de 2010, ao realizar levantamento de dados nacionais, tão somente trabalhos que tratam 

de questões raciais e de acesso ao ensino superior. Na Universidade de São Paulo, por 

exemplo, achamos dois trabalhos envolvendo inclusão e minorias raciais.  

No mês de abril de 2011, refizemos a pesquisa no portal da Biblioteca Regional de 

Medicina (BIREME)
1
, na base de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), utilizando como palavras-chave “acessibilidade”, “inclusão 

                                                             
1Centro especializado da organização Pan-Americana da Saúde. Disponível em: <http://new.paho.org/bireme/>. 



2 
 

social” e “ensino superior”. Para tal busca foi utilizado o método booleano, o qual consiste em 

operadores lógicos de pesquisa comuns a toda base de dados existentes no espaço cibernauta. 

Como resultado, encontramos apenas um trabalho e, ainda assim, voltado à inclusão de alunos 

com deficiência.  

 Utilizamos também como bases de pesquisa: Scientifique Eletronic Library Online 

(SCIELO) e Programa de informação e Comunicação para Ciência e Tecnologia 

(PROSSIGA), ambos acessados por meio da Biblioteca Virtual de Ciências Sociais da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro; The Educator’s Reference Desk (ERIC), base de 

dados internacional com referências bibliográficas e resumos na área de educação; Find 

Articles, base de dados com mais de cinco milhões de artigos; Base de Dados da UNESCO na 

área de Ciências Sociais (UNESDOC); Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), 

disponibilizado por meio do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

(IBICT); e Faculdade de Educação da UNICAMP.  

Entretanto, não descobrimos publicações que versassem especificamente sobre 

acessibilidade no ensino superior, especialmente com foco na inclusão das classes menos 

favorecidas economicamente a partir das ações afirmativas. Todo material encontrado ou 

referia-se à inclusão de pessoas com deficiência de modo geral, sem estar associado ao ensino 

superior, ou, em alguns casos, à inclusão abordando questões raciais.  

Ao reiniciar a pesquisa utilizando como palavras-chave “exclusão” e “educação”, 

encontramos um número bem mais significativo de trabalhos. No entanto, nenhum deles 

possuía características que fossem capazes de responder ao problema desta pesquisa, 

especialmente pelo fato de, no momento atual, o assunto está assumindo nova dinâmica no 

cenário das políticas públicas de ensino e da gestão das Instituições de Ensino Superior.  

Entretanto, três títulos demonstraram, a princípio, serem úteis aos referenciais teóricos. 

São eles: a) Acessibilidade na Universidade Estadual de Londrina: O ponto de vista do 

estudante com deficiência e Políticas Públicas de inclusão social, b) Iniciativas de 

acessibilidade no ensino superior particular do triangulo mineiro: uma discussão das 

tendências na ótica de formadores de opinião, e c) Ingresso e permanência de alunos com 

deficiência em universidades públicas brasileiras.  

Também achamos contribuições significativas na revista Educação & Sociedade, 

volume 23, organizada pela UNICAMP, além de trabalhos dos autores Pablo Gentili (1995) e 

Camargo (2005), sobretudo no que concerne às relações entre Estado, globalização, sociedade 

e educação.  
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Vários são os referenciais bibliográficos sobre o tema. No entanto, a maioria aborda as 

causas ou mesmo a realidade atual, ao passo que este trabalho teve por objeto a 

acessibilidade
2
 e a terminalidade acadêmica, ou seja, os fins dos estudos de graduação do 

deficiente físico incluído na Instituição de Ensino Superior a partir dos ditames legais. O 

recorte epistemológico desta pesquisa trata dos aspectos atuais das ações afirmativas, as quais 

estabelecem as cotas nas Instituição de Ensino Superior e possibilitam a entrada do deficiente 

nestas instituições.  

É preocupação emergente da sociedade dessa época a inclusão de pessoas com 

deficiência em todos os ambientes sociais. Visto sob um aspecto geral, podemos afirmar que 

vivemos um momento de muitas transformações, inclusive no âmbito da educação. A inclusão 

educacional vive um processo de transição de paradigmas
3
. A exclusão da minoria e a 

inclusão dos privilegiados no projeto escolar representou qualidade da época moderna, de 

forma que estudar era privilégio das pessoas de classe econômica mais favorecida, ou seja, 

somente estes conseguiam concluir seus estudos.   

 Percebemos que, na última década do século XX, as políticas educacionais 

pretendiam sair da ética da homogeneidade para adentrar na ética da diversidade, buscando 

uma educação inclusiva, dando a todas as pessoas o direito à educação, conforme assegura a 

Constituição Brasileira de 1988.   

As políticas educacionais atuais, baseadas nos aspectos legais, esperam estabelecer 

uma Educação Para Todos (EPT), diante do acordo firmado na Conferência Mundial de 

Educação em Dacar, Senegal, no ano de 2000, e dentro do programa estabelecido, cujo tema é 

“Educação de qualidade para todos: fim da exclusão já!”.  

O representante da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO), Vicent Defourny, apresentou um relatório em 30 de abril de 2008, o Relatório de 

Monitoramento Global de 2008, que, além de informações sobre a posição do Brasil no 

cumprimento das seis metas do compromisso EPT, trazia uma publicação sobre a abordagem 

das desigualdades educacionais e mostrava quem eram e onde estavam os excluídos da 

educação brasileira. O documento relatava ainda considerações sobre as metas do Plano 

                                                             
2  Acessibilidade: condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, 

mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e 

meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida (BRASIL, 

2004). 
3 Paradigma é uma palavra de origem grega que significa exemplo, padrão a ser seguido. Nos seus diferentes 

usos, o termo representa código, lei, que, como referência, serve à organização e atribuição de sentidos à 

realidade (BARROS, 2000). 
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Nacional de Educação (PNE) e examinava as recentes políticas educacionais à luz dos 

objetivos de EPT.  

 A Declaração de Salamanca (1994) pode ser considerada um marco para se estabelecer 

as políticas de inclusão escolar. A partir de então, verificamos uma preocupação constante 

com esse aspecto no contexto educacional brasileiro, inclusive no ensino superior. 

Atualmente, a Portaria n° 3.284, de 7 de novembro de 2003, regulamenta o acesso da pessoa 

com deficiência ao ensino superior, dando-lhes as condições básicas de acessibilidade. 

 

 

[…] todas as escolas deveriam acomodar todas as crianças, independentemente de 
suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, lingüísticas ou outras. 

Deveriam incluir todas as crianças deficientes e superdotadas, crianças de rua e que 

trabalham, crianças de origem remota ou de população nômade, crianças 

pertencentes a minorias lingüísticas, étnicas ou culturais e crianças de outros grupos 

em desvantagem ou marginalizados. As escolas têm que encontrar a maneira de 

educar com êxito todas as crianças, inclusive as que têm deficiências graves 

(DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994, p. 3). 

 

 

 Desde então, as discussões sobre as Políticas de Inclusão tornaram-se cada vez mais 

constantes, culminado com a elaboração da Política Nacional de Inclusão, em 2008, a partir 

da Convenção de Guatemala no ano de 2007. 

O ensino superior, juntamente com as outras etapas e modalidades de ensino, vem 

sofrendo, desde 2001, uma avaliação do PNE, estabelecendo políticas, programas e ações do 

Governo Federal. Tal avaliação se estendeu até o ano de 2008, tendo como objetivo central 

identificar os progressos realizados como também os obstáculos e desafios ao cumprimento 

das metas do PNE, tendo por base as políticas, programas e ações do Ministério da Educação. 

A avaliação do Plano Nacional da Educação, no período de 2001 a 2010, colocou em 

evidência o papel do Governo Federal como articulador da Política Nacional de Educação e 

como ente responsável pelas iniciativas de cooperação técnica e financeira com os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios. 

Nesta avaliação, o PNE (2001-2010) definia e implementava um Projeto Nacional de 

Educação. A introdução geral deste documento abordava quatro tópicos: A redemocratização 

do País; A luta pela garantia do direito à educação e as mudanças legais; A elaboração do 

PNE: uma breve reconstituição histórica; A estrutura do PNE e o processo de avaliação; e A 

avaliação do PNE sob a ótica federal: concepção e metodologia. 
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A necessidade de expansão da Educação Superior em nosso país é premente, visto 

que, em média nacional apenas 24,3%4 dos jovens brasileiros, com idade entre 18 e 

24 anos, têm acesso ao ensino superior. Com o Reuni, o Governo Federal adotou 

uma série de medidas a fim de retomar o crescimento do ensino superior público 

(BRASIL, 2007, p. 3). 

 

 

 Com esta estrutura, o Governo Federal, propunha a educação para todos. Nesse 

enredo, as pessoas com deficiência também tinham os seus direitos garantidos segundo as 

propostas lançadas pelo Governo Federal. Percebemos que, cada vez mais, tem aumentado o 

ingresso de deficientes físicos, visuais ou auditivos no ensino superior. Na Universidade 

Federal de Sergipe, por exemplo, não tem sido diferente. Como vamos demonstrar adiante, 

nesta Instituição Federal de Ensino Superior, o percentual de matrículas de pessoas com 

deficiência física é superior aos outros tipos de deficiência. 

A partir da criação do Grupo de Estudos de Inclusão Escolar da Pessoa com 

Deficiência, no ano de 2007, na Universidade Federal de Sergipe, iniciamos vários estudos 

sobre a inclusão de pessoas com deficiência no ambiente escolar. Trabalhos como os de 

Araujo e Souza (2009); Souza (2010c); Santos (2008); Santos e Souza (2010); Souza (2010a); 

Souza (2010); e Mello (2011) nortearam nossa pesquisa quanto à evolução da inclusão dos 

deficientes no ensino superior e quanto às condições oferecidas pelas instituições para que 

ocorra a inclusão dessas pessoas. 

 Dentre os vários estudos citados, notamos que a maior preocupação refere-se ao 

preparo da Instituição Federal de Ensino Superior a fim de cumprir as metas do Governo 

Federal. Através do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (Reuni), o Governo pretende ampliar a possibilidade de formação 

educacional a todos. Tal Programa tem como objetivo dobrar o número de alunos nos cursos 

de graduação em dez anos, a partir de 2008, e permitir o ingresso de 680 mil alunos a mais 

nos cursos de graduação. Entretanto, é necessário perceber que esta ampliação requer a 

preparação do ambiente universitário. Além da oferta de vagas, devemos refletir a respeito da 

permanência dos alunos na instituição e da qualidade do ensino. 

 

 

Na educação superior, a transversalidade da educação especial se efetiva por meio 

de ações que promovam o acesso, a permanência e a participação dos alunos. Estas 

ações envolvem o planejamento e a organização de recursos e serviços para a 

promoção da acessibilidade arquitetônica, nas comunicações, nos sistemas de 

                                                             
4 Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) - Indicadores Sociais 2009. 
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informação, nos materiais didáticos e pedagógicos, que devem ser disponibilizados 

nos processos seletivos e no desenvolvimento de todas as atividades que envolvem o 

ensino, a pesquisa e a extensão (BRASIL, 2008, p. 13). 

 

 

As Instituições Federais de Ensino Superior, diferentemente das escolas públicas de 

educação básica, possuem autonomia para desenvolver seus projetos ou políticas de inclusão. 

Estes devem promover o incentivo ao ingresso nas Instituições Federais de Ensino Superior e, 

também, proporcionar a qualidade de vida dos alunos nestes ambientes de ensino. Como está 

definida na Constituição de 1988, artigo 205, a educação é um direito de todos e dever do 

Estado e da família. Dessa forma, as instituições de ensino devem oferecer condições para que 

qualquer pessoa se sinta segura em concretizar a sua formação. 

A fim de estimular o acesso das pessoas com deficiência ao nível superior e 

proporcionar melhorias na qualidade do ensino, o Ministério da Educação e Cultura promove 

políticas de incentivo. Dentre elas, destacam-se o Programa de acesso à Universidade para 

estudantes com deficiência (INCLUIR) e o Programa de Apoio à Educação Especial 

(PROESP).  

O primeiro se responsabiliza pela criação de Centros Especializados em Educação 

Especial e pelo cumprimento da exigência legal de acessibilidade conforme os Decretos n° 

5.296, de 2004, e n° 5.626, de 2005. Estes garantem o acesso nas Instituições Federais de 

Ensino Superior e a permanência em igualdade de oportunidades para pessoas com 

deficiência. O segundo programa, por sua vez, concentra-se no apoio à pesquisa, estudos e 

cursos na área da educação especial, voltados à formação dos professores dos diversos níveis, 

inclusive da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e educação profissional. 

Em relação ao ensino superior em Sergipe, Antônio Carlos Nogueira Santos (2008) 

afirma que, no segundo semestre do ano de 2007, estavam matriculados dezesseis (16) 

pessoas com deficiência nos diversos cursos de graduação da UFS, e, no primeiro semestre de 

2008, este número subiu para dezessete (17). Percebemos que dos dezessete (17) inscritos na 

UFS no ano de 2008, quinze (15) possuíam deficiência de ordem física ou motora, 

constituindo, portanto, a maioria.  

No ano de 2010, conforme prevê a Resolução nº 80\2008\CONEPE, a qual instituiu o 

Programa de Ações Afirmativas para a garantia de acesso aos grupos menos favorecidos à 

UFS, ofertou-se uma vaga de cada curso de graduação para as pessoas com deficiência. Tal 

fato duplicou o número de ingresso de deficientes na Universidade. Segundo informações da 
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Coordenação do Concurso Vestibular (CCV) da UFS, foram aprovados, em 2010, trinta e um 

(31) estudantes com algum tipo de deficiência.  

  Dos dados apresentados, percebemos que, do total de alunos matriculados desde 

2008, trinta e seis (36) possuíam deficiência física. Por este motivo, optamos por enfatizar tal 

tipo de deficiência no nosso estudo. Para tanto, levantamos os seguintes questionamentos:  

- Como se caracteriza a acessibilidade da pessoa com deficiência física na Cidade 

Universitária Professor José Aloísio de Campos? 

- Quais as principais dificuldades enfrentadas pelos estudantes quanto à acessibilidade 

arquitetônica, atitudinal e pedagógica? 

Este trabalho teve por objetivo geral analisar como se dá a acessibilidade da pessoa 

com deficiência física na Universidade Federal de Sergipe. Os objetivos específicos, por sua 

vez, foram:  

- Identificar as condições de acessibilidade arquitetônica, atitudinal e pedagógica, 

encontradas pelas pessoas com deficiência na UFS; 

- Verificar os recursos utilizados pelos alunos nesta Instituição. 

 Na verdade, podemos afirmar que a luta da sociedade de uma escola para todos é 

antiga. Na década dos anos 20/30 do século XX, por exemplo, os ideais da Escola Nova já 

pregavam uma educação pública, laica e coeducativa, uma verdadeira renovação educacional 

na luta de uma escola para todos, discutindo o modelo tradicional, privilégio das elites. 

 Segundo Brandão (1999), os pioneiros
5
 acreditavam que, para tornar realidade o 

projeto da nova educação, era necessário criar um sistema educacional público, aberto 

igualmente a todos os indivíduos, sem nenhum tipo de discriminação. Os homens são 

essencialmente diferentes e nós temos que respeitar as diferenças de cada um. Devemos 

entender que há diferentes maneiras de aprendizado, alguns aprendem mais devagar e outros 

têm mais facilidade. Tais aspectos são apenas alguns dos que determinam a diversidade 

existente na individualidade humana. 

 No início do século XX, as Instituições de Ensino Superior alcançavam baixas taxas 

de matrícula. Era muito difícil ingressar no ensino superior, com exceção de um pequeno 

grupo de privilegiados. Também era pequeno o número de professores qualificados, não havia 

um planejamento consistente. Na verdade, o país necessitava de um modelo concreto para o 

desenvolvimento da educação superior, contemplando definição de prioridades, metas, 

estratégias, especificação de papéis, planos de ações, alocação de recursos, acompanhamento 

                                                             
5 Podemos considerar por pioneiros, intelectuais que, no ano de 1932, estabeleceram um manifesto propondo 

uma educação nova no Brasil (BRANDÃO, 1999). 
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e avaliação. Considerando um passado recente, não identificamos um padrão de 

desenvolvimento na educação superior, a expansão era focada apenas no setor privado. 

 Atualmente, o papel das Instituições de Ensino Superior consiste em tornarem-se 

agências de desenvolvimento; formularem e implementarem as políticas públicas; e dar 

capilaridade nacional, que podemos considerar o equilíbrio federativo. Na sua relação com a 

graduação, sua função é constituir-se como referencial de qualidade e de modelos de 

formação para todo o sistema; responder pela maioria da formação em áreas de interesses 

econômico, social e cultural (engenharias, agronomia, geologia, música, formação de 

professores, etc.); e, ainda, trabalhar a correção das assimetrias regionais e de áreas do 

conhecimento. Percebemos também que esta expansão ofereceu oportunidades de inclusão e 

incentivo às políticas afirmativas e cursos noturnos.  

A expansão das Instituições Federais de Ensino Superior trouxe a diversidade de oferta 

presencial e a modalidade de Ensino a Distância (EAD). Tal desenvolvimento possibilitou 

percursos alternativos de formação, mobilidade discente e currículos modernos, com 

expansão de qualidade de oferta e eficiência de formação. Seu propósito era a interiorização 

do nível superior e a implantação do ensino superior tecnológico, priorizando a formação de 

professores para a educação básica, com ações restritas ao setor público e a criação de novas 

universidades no interior. 

 Dentro das questões de planejamento, as Políticas Públicas Educacionais pretendem 

trabalhar a integração das Instituições Federais de Ensino Superior, Institutos Federais de 

Tecnologias (IFT) e Universidade Aberta do Brasil (UAB); estabelecer o projeto institucional 

que integre os esforços nos diferentes níveis e modalidades de formação; trabalhar a expansão 

das matrículas nas regiões com baixa oferta de ensino superior, o que podemos considerar o 

seu projeto de interiorização; induzir a ampliação de vagas em áreas estratégicas para o 

desenvolvimento nacional; ser modelo de financiamento capaz de corrigir os desequilíbrios 

entre regiões e áreas; e aprofundar o debate com vistas a expandir a introdução de novos 

modelos de formação. 

Na proposta da dimensão inclusiva, a Instituição Federal de Ensino Superior tem um 

plano específico: o Programa Incluir. Determinado pelo Governo Federal, o Programa prioriza 

a inclusão, acesso e permanência e requer ações de assistência e de apoio acadêmico a fim de 

superar deficiências e equalizar oportunidades, vistos como uns dos maiores desafios das 

Instituições Federais de Ensino Superior. A proposta visa contribuir para que as Instituições 

Federais de Ensino Superior possam estabelecer todas as mudanças necessárias, concedendo 
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os recursos financeiros necessários para que todas as ações pertinentes à inclusão do aluno 

com deficiência ocorra significativamente na Instituição Federal de Ensino Superior. 

Além disso, nas Instituições Federais de Ensino Superior, os prédios públicos têm 

prazos estabelecidos pela lei para se adequarem às questões de acessibilidade. Estas 

instituições devem realizar as reformas necessárias para receberem, em seus ambientes, 

qualquer pessoa. Algumas Instituições Federais de Ensino Superior têm recebido verba 

federal para realizarem as mudanças. Cabe a seus gestores, portanto, aproveitarem estes 

recursos para adequar suas instalações conforme os parâmetros determinados pela lei. 

 Este trabalho foi desenvolvido através de uma metodologia rigorosa, linear e 

interativa.  Confrontamos os documentos que basearam esta pesquisa e o cotidiano das 

pessoas com deficiência no ambiente da Universidade Federal de Sergipe a fim de buscar 

elucidar os limites entre o fenômeno e o contexto. Este texto ficou dividido entre a introdução, 

quatro capítulos e as considerações finais. Na introdução, apresentamos os caminhos 

desenvolvidos pelo autor no campo profissional da educação especial, a relevância da 

temática selecionada, os questionamentos e, por fim, os objetivos. 

 No primeiro capítulo, explicitamos as questões metodológicas. No segundo, 

abordamos as definições a respeito da deficiência física e as leis que permitem o deficiente 

físico ir e vir na sociedade e, consequentemente, nas Instituição de Ensino Superior. Ainda 

neste capítulo, tratamos das questões sobre o preconceito e a discriminação, e apontamos 

como a Universidade Federal de Sergipe deve se organizar para atender, da melhor maneira, a 

pessoa com deficiência.  

No terceiro capítulo, procuramos estabelecer brevemente a evolução pela qual as 

Instituições de Ensino Superior passam no Brasil. Demonstramos como a influência 

capitalista pretende se adequar à realidade atual, a partir da concepção de educação como um 

direito de todos, e como pretende estabelecer o processo de inclusão tendo como base as 

ações afirmativas, descobrindo de que forma essas ações podem contribuir para o sucesso 

acadêmico do deficiente físico. 

 O quarto capítulo foi elaborado a partir das fontes levantadas nesta pesquisa. 

Realizamos uma análise dos questionários desenvolvidos neste estudo para dar voz às pessoas 

com deficiência física. Investigamos também as barreiras arquitetônicas existentes na UFS 

para entendermos as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência física nesta 

instituição. Confrontamos os resultados com as normas que regem as questões da 

acessibilidade, como a Lei n° 10.098, de dezembro de 2000; o Decreto n° 5.296, de 2004; e a 

norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 9050/2004. Além das análises 
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dos documentos e das observações diretas, originamos o relatório de pesquisa. E, por fim, 

encerramos esta dissertação com as considerações finais, determinando os resultados e as 

conclusões. 

 Através desta pesquisa, pretendemos, de alguma forma, contribuir para que ocorra a 

melhoria da vida acadêmica não só do deficiente físico, mas de toda a comunidade da 

Universidade Federal de Sergipe. É necessária a conscientização e sensibilização de cada 

indivíduo para que se perceba como as barreiras físicas atrapalham a vida da pessoa com 

deficiência e de qualquer outro membro desta instituição de ensino superior. 
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1 ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

 

“Compreender como a leitura particular e inventiva de um leitor singular está 

contida em uma série de determinações, sejam elas os efeitos de sentido visados 

pelos textos através dos próprios dispositivos de sua escrita, os cerceamentos 

impostos pelas formas que transmitem esses textos a seus leitores (ou a seus 

ouvintes) ou as competências ou convenções de leitura próprias de cada 

“comunidade de interpretação”.  
Roger Chartier 

 

 

 Nesta dissertação, optamos pela proposta do estudo de caso
6
, através da pesquisa 

qualitativa, sem menosprezar a questão quantitativa. Tivemos como objetivo investigar o 

atual processo de inclusão das pessoas com deficiência física na Universidade Federal de 

Sergipe, a partir das ações afirmativas desenvolvidas pela própria instituição.  

Segundo Robert Yin (2010), o enfoque do estudo de caso está sobre um fenômeno 

contemporâneo no contexto da vida real, principalmente quando os limites entre o fenômeno 

e o contexto não são claramente evidentes. Tal definição se enquadra na proposta desta 

investigação, de forma que podemos refletir sobre o que está acontecendo na UFS em relação 

ao fenômeno da inclusão da pessoa com deficiência física a partir dessas ações afirmativas. 

Esta pesquisa pretendeu esclarecer o referido enfoque retirando-o da consciência e 

elucidando a essência, pois, conforme entende Edmund Husserl (1859-1938), o fenômeno 

está introduzido no pensamento. O estudioso ainda explica que a fenomenologia não deveria 

estar presa ao simples estudo do objeto, mas sim considerar “o sistema total dos atos 

possíveis da consciência, das possíveis aparições, das significações que se relacionam 

precisamente com estes objetos”. ( DARTIGUES, 1992, p. 69) Na visão do autor, o objeto é 

constituído na consciência, na qual estruturamos, intencional e intersubjetivamente, a união 

de todos os atos.  

Com base nesta concepção, almejamos, neste trabalho, estruturar todo o contexto, na 

intenção de esclarecer de que forma ocorria esse fenômeno. Para isto, foi necessário 

desvendá-lo por inteiro, dentro do contexto; elucidar a essência do enfoque estabelecido; e 

deixar de lado as opiniões do senso comum para entender a forma como este fenômeno se 

revelava para o mundo.  

 

                                                             
6 O estudo de caso consiste na observação detalhada de um contexto, ou indivíduo, de uma única fonte de 

documentos ou de um acontecimento específico (MERRIAM, 1988 apud BOGDAN; BIKLEN, 1991, 89). 
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Na redução fenomenológica, suspendemos nossas crenças na tradição e nas 

ciências, com tudo o que possam ter de importante ou desafiador: são colocados 

entre parêntese, juntamente com quaisquer opiniões, e também todas as crenças 

acerca da existência externa dos objetos da consciência. Pode-se assim examinar 

todos os conteúdos de consciência, não para determinar se tais conteúdos são reais 

ou irreais, imaginários, etc., mas sim para examiná-los como puramente dados 

(MOREIRA, 2004, p. 88). 

 

 

Na interpretação de Husserl, a consciência não estabelece os objetos da mesma 

maneira, pois eles não se apresentam à consciência da mesma forma. Assim sendo, podemos 

concluir ser o objetivo da fenomenologia, revelar e distinguir o que há de essencial na 

percepção, na recordação e na imaginação. Para Husserl, a concepção de fenomenologia 

estabelece que a realidade esteja estruturada pela percepção. Dessa forma, apreendemos que 

os fenômenos são apresentados a nós por intermédio dos sentidos. 

 

 

Os fenômenos se dão a nós por intermédio dos sentidos, eles se dão sempre como 
dotados de um sentido ou de uma “essência”. Eis por que, para além dos dados dos 

sentidos, a intuição será uma intuição da essência ou do sentido (DARTIGUES, 

1992, p. 72). 

 

 

Neste sentido, a consciência nos permitiu identificar e categorizar o objeto de estudo, 

interpretando-o de uma forma geral, pois ele se estabelece em um contexto. Através da 

fenomenologia, pretendíamos estreitar todos os limites das ideias para chegarmos às 

respostas necessárias e descrever tal objeto como essência, eliminando tudo o que não for 

essencial a ele. 

 

 

O método da fenomenologia é discursivo e não apenas definitivo das essências. Na 

verdade, a intuição das essências, visada pela fenomenologia, não diz respeito a um 

mero conteúdo conceitual que possa ser definido, mas a significação de uma 

essência existencial, que como tal deve ser descrita. Assim, desde o início, a 

fenomenologia nos põe diante de uma realidade complexa, a estrutura do próprio 

fenômeno, cuja experiência não se reduz a nenhuma das formas da 

intencionalidade, mas a integra todas. A preocupação da fenomenologia é dizer em 
que sentido há sentido, e mesmo em que sentidos há sentidos. Mais ainda, nos fazer 

perceber que há sempre mais sentido além de tudo aquilo que podemos dizer 

(REZENDE, 1990, p. 17). 
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Pretendíamos, através da fenomenologia, estreitar a relação concreta entre o sujeito e 

o objeto, dando corpo ao contexto agora descrito e explicado, estabelecendo um quadro 

compreensivo das diversas manifestações desse contexto, descortinando a realidade concreta 

e recuperando os cenários, palcos onde aconteceram as manifestações do fenômeno estudado. 

 Esta dissertação está embasada na Lei nº 10.098, de dezembro de 2000 (Lei de 

Acessibilidade); no Decreto nº 5.296, de 2004; e nas normas da ABNT 9050/2004, as quais 

foram confrontadas com as propostas de ações afirmativas instituídas pela Universidade 

Federal de Sergipe a partir de 2010. 

 

 

1.1 Caracterização do Campo Empírico 

 

 

 A Universidade Federal de Sergipe é uma instituição de ensino superior pertencente à 

esfera federal, cuja sede está localizada na cidade de São Cristóvão. Além deste, existem, 

hoje, mais três campis: um na cidade de Laranjeiras, outro no município de Itabaiana e mais 

um na cidade de Lagarto. Também pertence à Universidade o hospital universitário, situado 

em Aracaju, capital do estado de Sergipe. Para concretização desta pesquisa, foi escolhida a 

sede da UFS, pois é o local de maior concentração de pessoas com deficiência física 

matriculadas. 

 De acordo com o site da UFS, identificamos que, no Estado de Sergipe, as primeiras 

tentativas de iniciar o ensino superior ocorreram na década de 1940. Inicialmente, em 1948, 

surgiram a Escola de Ciências Econômicas e a Escola de Química. No ano de 1950, foram 

criadas mais duas unidades de ensino superior, a Faculdade de Direito e a Faculdade Católica 

de Filosofia. E, por fim, surgiram a Escola de Serviço Social, em 1954, e a Faculdade de 

Ciências Médicas, no ano de 1961.  

A criação destas escolas superiores possibilitou pleitear a implantação de uma 

universidade em Sergipe. Desta forma, em 1963, através da Lei nº 1.194, o Governo do 

Estado de Sergipe autorizou a transferência desses estabelecimentos de nível superior para a 

Fundação Universidade Federal de Sergipe. 

No entanto, somente em 28 de fevereiro de 1967, por meio do Decreto-Lei nº 269, a 

Fundação Universidade Federal de Sergipe foi instituída. Sua instalação ocorreu um ano 
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depois, em 15 de maio de 1968, com a incorporação de 06 Escolas Superiores ou Faculdades 

que ministravam 10 cursos administrados por 05 Faculdades e 05 Institutos.  

A transferência da universidade para suas novas instalações no Campus de São 

Cristóvão ocorreu na década de 1980. Com a instituição da Resolução n° 01/87 do Conselho 

Universitário (CONSU), ficou estabelecida a nova denominação do campus: “Cidade 

Universitária Prof. José Aloísio de Campos”.  

Na Cidade Universitária "Prof. José Aloísio de Campos", estão localizadas as 

principais Unidades Administrativas e Acadêmicas da UFS. Fazem parte desta Cidade 

Universitária: a Reitoria; a Prefeitura do Campus; a Biblioteca Central (BICEN); o 

Restaurante Universitário (RESUN); o Centro de Processamento de Dados (CPD); o Arquivo 

Central; o Centro Editorial e Audiovisual (CEAV); o Setor Esportivo; o Colégio de Aplicação 

(CODAP); e os Centros – Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), Centro de 

Ciências Exatas e Tecnologia (CCET), Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), Centro 

de Educação e Ciências Humanas (CECH) Centro de Educação a Distância (CESAD) e 

Centro de Inovação e Transferência de Tecnologia (CITT). 

Além dos Campi das cidades de Itabaiana, Laranjeiras e Lagarto, funcionam fora da 

Cidade Universitária: o Centro de Cultura e Arte (CULTART), o Museu do Homem 

Sergipano, o Campus da Saúde, o Campus Avançado do Crasto, o Campus Rural e o Campus 

Avançado de Xingó. 

Dentro da proposta desta pesquisa, não deixamos de observar as áreas de convivência 

da UFS para entender o processo de inclusão das pessoas com deficiência na sua totalidade. A 

proposta do estudo de caso permitiu esse tipo de observação. 

A intenção deste trabalho foi observar o cotidiano das pessoas envolvidas na pesquisa. 

Para isto, incluímos visitas às salas de aula, aos setores de convivência, e o acompanhamento 

da sua chegada e saída da instituição. O objetivo, portanto, foi entender a natureza e a 

complexidade de todo o trajeto desses alunos dentro da instituição, em diferentes atividades. 

 

1.2 Os Sujeitos da Pesquisa 

  

 

Segundo Robert Bogdan e Sire Biklen (1991), podemos realizar o estudo de caso 

determinando como fonte um único indivíduo a ser analisado ou um grupo estabelecido em 

uma instituição de ensino. Este último foi a nossa opção para a pesquisa, pois, até o ano de 
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2010, foram matriculados, na Universidade Federal de Sergipe, trinta e seis (36) alunos com 

algum tipo de deficiência física de um total de quarenta e oito (48) alunos com deficiência.  

Neste contexto, estabelecemos como grupo específico os alunos com deficiência 

física com matrículas ativas em cursos de graduação na UFS. Dentro de uma perspectiva 

sociológica, a identidade deste grupo foi formada pelas características particulares dos 

deficientes físicos matriculados na UFS. Tal perfil, conforme destaca Yin (2010), é 

determinante para o levantamento de dados do estudo de um caso único, que, neste trabalho, 

consistiu na deficiência física. 

 

 

Quando falamos acerca de um grupo, numa organização, como foco de estudo, 

estamos a utilizar a palavra numa perspectiva sociológica, para nos referirmos a 

pessoas que interagem que se identificam umas com as outras e que partilham 

expectativas em relação ao comportamento uma das outras (BOGDAN; BIKLEN, 
1991, p. 91). 

 

  

Para a escolha do grupo, três aspectos foram decisivos. Um deles correspondeu à 

quantidade de alunos com deficiência física
7
 com matrículas ativas na UFS. Outro foi a 

experiência tanto profissional quanto acadêmica em relação à deficiência física. E o último 

deveu-se aos estudos já desenvolvidos sobre a inclusão de pessoas com deficiência no ensino 

superior. 

O trabalho foi realizado com 14 alunos deficientes físicos matriculados na instituição, 

uma quantidade considerável para representar e identificar os problemas levantados neste 

trabalho. Todos os estudantes que se dispuseram a participar da pesquisa realizaram a leitura 

e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, permitindo a realização do 

estudo, é importante ressaltar que por se tratar de uma pesquisa com seres humanos esta 

pesquisa foi submetida a avaliação do Comitê de Ética da UFS. 

A proposta deste trabalho consistiu em mapear os acadêmicos em situação de inclusão 

que possuíam a deficiência física para estabelecer o grupo. Também foi nosso propósito 

analisar e problematizar as representações e discursos sobre os sujeitos incluídos, seus 

direitos, suas demandas e sua presença na instituição. Tratou-se, portanto, de um estudo 

                                                             
7 Para o seu primeiro estudo tente escolher um ambiente ou um grupo que seja suficientemente grande para que 

você não se sobressaia, mas suficientemente pequeno para que não se deixe submergir pela tarefa (BOGDAN; 

BIKLEN, 1991). 
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qualitativo, mas que, ao mesmo tempo, fez uso de estratégias quantitativas a fim de oferecer 

um panorama da situação dessa Universidade quanto ao número de alunos deficientes físicos 

ingressantes, estratégias utilizadas para garantir sua efetiva participação e acesso ao ensino 

superior – do processo seletivo à conclusão do curso. 

Segundo Bogdan e Biklen (1991), os estudos de caso que recorrem à observação 

incluem um tratamento histórico do ambiente, representando um esforço suplementar de 

compreensão da situação atual. Seguindo a proposta do detalhamento do ambiente, realizamos 

uma investigação na Cidade Universitária Professor José Aloísio de Campos, quanto à 

inclusão de pessoas com deficiência nesta instituição, e sobre o que as políticas públicas 

educacionais estabelecem a respeito da inclusão do deficiente no ensino superior. 

Inicialmente, procuramos indícios para a realização deste estudo, a começar pela 

pesquisa bibliográfica, seguindo depois para o recolhimento dos dados, revendo-os e 

explorando-os para tomar as decisões corretas a cerca do trabalho. 

 

 

O caminho começa com uma revisão minuciosa da literatura e com a proposição 

cuidadosa e atenta das questões ou objetivos da pesquisa. Igualmente importante 

será a dedicação aos procedimentos formais e explícitos ao realizar a pesquisa (YIN 

2010, p. 23). 

 

 

Quanto ao levantamento dos dados, realizamos uma entrevista semiestruturada, com 

os alunos deficientes físicos da UFS que se dispuseram a participar. Conforme destaca Lori 

Alice Gressler (1979), este tipo de entrevista oferece grande flexibilidade e ampla liberdade 

para o entrevistado se expressar.  

Os estudantes foram localizados a partir de uma pesquisa documental na Coordenação 

de Concurso Vestibular (CCV) e no Departamento de Administração Acadêmica (DAA). 

Nossa intenção era obter o máximo de informações válidas possíveis, num tempo hábil, 

respeitando sempre a integridade dos participantes da pesquisa. 

Além das pessoas com deficiência física com matrículas ativas na instituição, 

entrevistamos outras pessoas ligadas ao processo de inclusão destes deficientes na Instituição 

Federal de Ensino Superior, como professores e funcionários, a fim de obtermos dados para 

estabelecer as respostas desta pesquisa. 

A intenção foi entrevistar, pelo menos, um professor ligado ao aluno selecionado e os 

funcionários do seu departamento de graduação. Utilizamos, como critérios de escolha, as 
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dificuldades expressadas pelos alunos entrevistados. No entanto, alguns professores e 

funcionários não se dispuseram a participar das entrevistas. Dentre os motivos, o mais 

recorrente foi a questão do tempo. Além disso, alguns alunos preferiram não se envolver em 

relação às dificuldades com os docentes. Dessa forma, foram entrevistados seis (06) 

professores e cinco (05) funcionários da instituição. 

 

 

1.3 Instrumentos de coleta de dados 

 

 

A elaboração do instrumento de coleta de dados foi realizada com base no 

conhecimento sobre a realidade do tema pesquisado. Segundo Yin (2010), a evidência do 

estudo de caso pode vir de várias fontes. O autor estabelece que, quando evidenciada duas ou 

mais fontes, o estudo se caracteriza por múltiplas fontes. 

Yin (2010) cita, ainda, alguns exemplos de fontes que podem ser trabalhadas no 

estudo de caso, como documentos, entrevistas, observação direta e artefatos físicos. Para o 

estudo de caso, é fundamental estabelecer eventos e comportamentos humanos verdadeiros, a 

fim de estreitar os limites entre o fenômeno e o contexto, esclarecendo as evidências. 

Assim sendo, o relatório final desta dissertação constituiu a análise dos instrumentos 

de coleta de dados. Segundo Roberto Jarry Richardson (2008), esta análise deve ser feita de 

forma rigorosa, eficaz e segura, devido a seu caráter científico.  

Dentro da abordagem metodológica, utilizamos, neste estudo de caso, os seguintes 

instrumentos de coleta: entrevistas, análises documentais, observações diretas e artefatos 

físicos. 

As entrevistas serviram para dar voz às pessoas com deficiência física, oferecendo a 

oportunidade de apontar suas dificuldades e também suas satisfações no decorrer de sua vida 

acadêmica na Universidade Federal de Sergipe.  

 Com o intuito de compreender as dificuldades, necessidades e realizações, foi 

necessário ir além. Dessa forma, buscamos escutar outras vozes, pessoas envolvidas na 

inclusão dos deficientes físicos na UFS, como seus professores e demais funcionários da 

Instituição. As entrevistas, segundo Yin (2010), focam diretamente os tópicos do estudo de 

caso e fornecem inferências e explanações causais percebidas. 
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As entrevistas semiestruturadas foram realizadas com vistas à caracterização do atual 

processo inclusivo e de seus desafios, como as barreiras atitudinais, físicas e os estereótipos, 

que alcancem o questionamento levantado nesta pesquisa. Essas entrevistas aconteceram em 

dias diversificados e em horários correspondentes aos que os entrevistados permaneciam na 

instituição. Utilizamos um aparelho MP4 para a gravação e um DVD para o armazenamento. 

As entrevistas semiestruturadas foram divididas em três grupos: 

- O primeiro grupo se constituiu pelos alunos com deficiência física da Universidade 

Federal de Sergipe, um total de quatorze (14);  

- O segundo grupo correspondeu aos professores envolvidos com os alunos 

deficientes físicos. Foram entrevistados seis (06) docentes da Instituição, os quais elucidaram 

as questões de acessibilidade pedagógica do aluno com deficiência física. O critério de 

escolha foram as indicações dos alunos entrevistados, entretanto, nem todos os alunos 

quiseram fazer sugestões;  

- O terceiro e último grupo era composto pelos funcionários dos departamentos. 

Foram entrevistados cinco (05) funcionários da Universidade, abordando as questões de 

acessibilidade atitudinal. O critério de escolha correspondeu ao departamento do curso do 

aluno entrevistado. Destacamos, ainda, que alguns funcionários não se disponibilizaram a 

realizar a entrevista. 

  No primeiro grupo, a entrevista foi composta por dezenove (19) perguntas mais a 

identificação do entrevistado, que serviu de controle para a pesquisa. No segundo grupo, a 

entrevista conteve oito (08) perguntas, além da identificação do professor para controle da 

pesquisa. E no terceiro grupo, realizamos sete (07) perguntas mais a identificação do servidor 

para controle da pesquisa. É importante frisar que a identidade dos entrevistados foi mantida 

em absoluto sigilo.   

No que se refere à análise documental, segundo instrumento utilizado, verificamos o 

histórico escolar de cada aluno investigado para entender como ocorria seu desenvolvimento 

acadêmico na instituição. Esta documentação, como destaca Yin (2010), tem pontos fortes 

por ser estável, pois, pode ser revista repetidamente, ser exata e de ampla cobertura, além de 

ser discreta. 

Quanto ao terceiro instrumento, as observações diretas, Yin (2010) relata que ele está 

dividido em realidade, pois cobre eventos em tempo real e contextual, cobre o contexto do 

“caso”. As observações realizadas foram espontâneas e sistemáticas, no ambiente natural do 

campo empírico deste trabalho evidenciando o estudo de caso e envolvendo os sujeitos da 
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pesquisa, como a chegada à instituição, sala de aula, auditórios, passagens entre os prédios, 

biblioteca, restaurante, lanchonetes, etc. 

A observação espontânea possibilitou a obtenção de elementos para a delimitação de 

problemas de pesquisa, favoreceu a construção de hipóteses para a questão estudada e 

promoveu a aproximação do pesquisador com o fenômeno a ser analisado. Na observação 

sistemática, por sua vez, o pesquisador estabelece o que vai ser observado e quais aspectos da 

comunidade são significativos para alcançar os objetivos traçados. No caso deste trabalho, o 

foco estava nas possibilidades de locomoção do sujeito da pesquisa em seu ambiente de 

ensino e também nas relações por ele travadas, necessárias para seu progresso acadêmico. 

 As observações aconteceram nos horários em que os sujeitos da pesquisa se 

encontravam na instituição, dando-se preferência aos momentos que não causavam 

transtornos aos seus estudos, como intervalos entre as aulas, momentos de estudos na 

biblioteca, períodos de descanso e lanches, etc. As observações permitiram, portanto, 

identificar a realidade acadêmica dos sujeitos envolvidos. 

 Por fim, citamos o último instrumento utilizado: os artefatos físicos. Estes consistiram 

em registros fotográficos, que, de acordo com Yin (2010), são discerníveis às características 

culturais e às operações técnicas. 

Registramos, através de fotos, todos os ambientes da instituição por onde transitam os 

alunos com deficiência física, observando as questões referentes à acessibilidade 

arquitetônica
8
. Para isto, foi utilizada uma máquina digital da marca Fuji. A fim de facilitar a 

compreensão destes registros perante a Norma 9050/2004 da ABNT, foi solicitado ao 

Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência um cadeirante para transitar pelo 

Campus enquanto as fotografias eram realizadas. 

Após a coleta de todos os dados propostos nesta pesquisa, demos início ao tratamento 

dos resultados, elencando como objetivos: 

a) Realizar uma sistematização das entrevistas, com o intuito de buscar as respostas 

que se pretendeu trabalhar na pesquisa; 

b) Realizar o levantamento dos pontos relevantes das fontes; 

c) Confrontar as fontes com documentos levantados na instituição; 

d) Realizar a análise dos dados. 

                                                             
8 Acessibilidade arquitetônica diz respeito à ausência de barreiras ambientais físicas no interior e no entorno das 

Instituições, dos escritórios, fábricas e nos meios de transporte coletivo utilizados pelas empresas para seus 

funcionários (SASSAKI, 2003). 
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Como já visto desde então, tratamos nesta dissertação da pessoa com deficiência física 

incluída em uma Instituição de Ensino Superior, portanto o objetivo agora é entender sobre 

esse tipo de deficiência, suas especificidades e peculiaridades, para melhor entender a 

proposta de inclusão promovida por esta Instituição. 
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2  A DEFICIÊNCIA FÍSICA E O DIREITO DE IR E VIR 

 

 

“Ai, palavras, ai palavras, que estranha potência, a vossa!”                                    

Cecília Meireles 

 

 

Neste capítulo, abordamos as definições a respeito da deficiência física e as leis que 

permitem a pessoa com deficiência física ir e vir na sociedade e, consequentemente, nas 

Instituição de Ensino Superior, sem deixar de lado as questões sobre preconceito, 

discriminação e como a Universidade Federal de Sergipe deve se organizar para atender, da 

melhor maneira, a pessoa com deficiência.  

Como ponto de partida para o desenvolvimento deste trabalho, definimos os termos 

“deficiência” e “deficiência física”, principalmente porque o sujeito estudado na pesquisa é 

formado pelo grupo de pessoas com deficiência física matriculadas na UFS. 

 

 

2.1 Conhecendo a Deficiência Física  

 

 

De antemão, esclarecemos que os conceitos de deficiência e, no caso específico deste 

trabalho, deficiência física são frutos da relação homem/discurso. Como cita Apolônio Abadio 

do Carmo (1991), estes são maculados pela subjetividade, envolvendo verdades e falsidades 

ante uma realidade tão complexa. 

É necessário nos basear por estas definições para podermos identificar o tipo de 

deficiência e também a potencialidade da pessoa com deficiência. A UFS, por meio da 

Resolução n° 80/2008/CONEPE, declarou a junta médica oficial da instituição para 

determinar a classificação da pessoa com deficiência através da Classificação Estatística 

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID). 

A CID foi criada para padronizar e catalogar as doenças e problemas relacionados à 

saúde, tendo como referência a Nomenclatura Internacional de Doenças, estabelecida pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS). Conforme compromisso assumido pelo Governo 

brasileiro, os arquivos foram organizados em meio magnético e disseminados eletronicamente 
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pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Tal fato 

possibilitou sua implantação em todo o território nacional, nos registros de Morbidade 

Hospitalar e Ambulatorial, compartilhando estes registros entre todos os sistemas que lidam 

com morbidade. 

Este catálogo classifica todos os tipos de “doenças”. É importante esclarecer que a 

palavra “doença” citada é assim empregada no catálogo da instituição. No capítulo V, por 

exemplo, o código G80, classifica a paralisia cerebral. Trata-se um catálogo bem complexo, 

mas de preferência de utilização pelas juntas médicas oficiais. 

Nesta dissertação, não iremos discutir as preferências dos órgãos oficiais para 

determinar a classificação do deficiente físico. De início, precisamos entender que é uma 

prática da humanidade, na sua busca pelo entendimento, nomear o que se conhece para, então, 

categorizar. Deste modo, diante dos diversos tipos de deficiência, torna-se mais fácil explicar 

e trabalhar com o que está nomeado, categorizado.  

De acordo com o Decreto-Lei nº 6.949/09, de 25 de agosto de 2009, são aquelas que têm 

impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em 

interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade 

em igualdades de condições com as demais pessoas. 

Neste trabalho, o conceito de deficiência física nos ajudará a elucidar várias questões. 

Segundo o Decreto nº 3.298 de 1999 da legislação brasileira: 

 

 

Art. 3° - Para os efeitos deste Decreto, considera-se: 

I- Deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, 

fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, 

dentro do padrão considerado normal para o ser humano; 

Art. 4°: - Deficiência Física - alteração completa ou parcial de um ou mais 

segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, 

apresentando-se sob a forma de monoplegia, monoparesia, diplegia, diparesia, 

triplegia, triparesia, tetraplegia, teraparesia, paraplegia, paraparesia hemiplegia, 

hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros com 

deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não 

produzam dificuldades para o desempenho das funções (BRASIL, 1999, p. 1). 

 

 

 Com base neste Decreto e nas informações de Wyllie (1951), foi estabelecido o quadro 

abaixo com a classificação e as características dos principais tipos de deficiência física. É 

importante frisar que a deficiência física, na maioria das vezes, não afeta o aspecto cognitivo 

do indivíduo. 
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QUADRO 1- Classificação das deficiências físicas segundo suas características 

CLASSIFICAÇÃO CARACTERÍSTICAS 

Monoplegia 
Condição rara em que apenas um membro ou grupo muscular é afetado. 

Monoparesia 
Paralisia incompleta de nervo ou músculo de um só membro que não perdeu 

inteiramente a sensibilidade e o movimento. 

Diplegia 
Quando são afetados os membros superiores. 

Diparesia Paralisia incompleta de nervo ou músculo dos membros superiores. 

Triplegia Condição rara em que três membros são afetados. 

Triparesia 
Paralisia incompleta de nervo ou músculo de três membros que não perderam 

inteiramente a sensibilidade e o movimento. 

Tetraplegia/ 

Quadriplegia 

Quando a paralisia atinge todos os membros; sendo que a maioria dos pacientes 

com este quadro apresentam lesões na sexta ou sétima vértebra. 

Tetraparesia/ 

Quadriparesia 

Paralisia incompleta de nervo ou músculo de quatro membros que não perderam 

inteiramente a sensibilidade e o movimento. 

Paraplegia 

A paraplegia é quando as vias motrizes do sistema piramidal, habitualmente a 

nível da medula espinal, são interrompidas bilateralmente. A paralisia afeta os 

membros inferiores ou toda parte inferior do corpo. 

Paraparesia 
Paralisia incompleta de nervo ou músculo dos membros inferiores ou superiores 

que não perderam inteiramente a sensibilidade e o movimento. 

Hemiplegia É a paralisia de um lado do corpo, por exemplo, braço e perna esquerda, ou do 

lado direito. 

Hemiparesia 
Paralisia incompleta de nervo ou músculo de um dos lados do corpo que não 

perdeu inteiramente a sensibilidade e o movimento. 

Paralisia cerebral 

Paralisia Cerebral é uma lesão de alguma(s) parte(s) do cérebro. Acontece durante 

a gestação, durante o parto ou após o nascimento, ainda no processo de 

amadurecimento do cérebro da criança. É uma lesão provocada, muitas vezes, 

pela falta de oxigenação das células cerebrais. 



24 
 

Poliomielite 

É uma lesão medular infecciosa e deve ser diferenciada das outras espécies de 

mielite porque afeta principalmente o sistema locomotor, mas não atinge a 

sensibilidade e as funções dos aparelhos digestivo e geniturinário. 

Amputação ou 

Ausência de membros 

Várias causas podem exigir a amputação de um ou mais membros, e muitas vezes 

a pessoa atingida é um indivíduo saudável que passa a se tornar portador de uma 

deficiência. As causas são de vários tipos: traumatismos, insuficiência vascular 

periférica, tumores malignos, infecções, lesões térmicas, lesões nervosas, 

malformações congênitas. 

Fonte: WYLLIE, 1951 apud SOUZA, 1994. 

 

Este quadro expressa as mais conhecidas formas de deficiência física. Dentro de cada 

grupo, iremos encontrar, ainda, várias especificidades de cada deficiência física. O paralisado 

cerebral (PC), por exemplo, segundo Karel Bobath (1990), pode ser classificado como PC 

espástico, PC atáxico ou PC atetóide, isto conforme o tono postural. Estes também podem ser 

classificados de acordo com o tipo de alteração de inervação recíproca e a distribuição de 

condição.  

São muitas as variações da deficiência física, por isso, a classificação facilita o 

entendimento sobre cada tipo desta deficiência. Todo profissional que lida com a educação 

deveria ter conhecimento sobre essas variações, para, assim, conseguir investir no potencial 

da pessoa com deficiência física. Não é necessário ter o entendimento acerca de todos os 

tipos, mas um estudo para entender a especificidade do seu aluno quando este faz parte de sua 

classe já é suficiente. 

 

 

2.2 A legislação em busca da equidade do ambiente escolar para incluir o deficiente 

 

 

Compreendemos que, somente a partir do cumprimento das leis, as pessoas com 

deficiência terão seus direitos de ir e vir garantidos. Entretanto, na maioria dos textos 

estudados, como a tese de doutoramento de Sabrina Fernandes de Castro (2011) e o trabalho 

de Souza (2010b), foi possível perceber que nem a lei faz valer este direito. Desta forma, 

ressaltamos a necessidade de uma reflexão a respeito destes direitos. 
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O Brasil, a partir da Declaração Mundial de Educação para Todos
9
 e da Declaração de 

Salamanca
10

, apresentou como princípio orientador o dever de as escolas se adequarem a 

todas as crianças, independentemente das suas condições físicas, sociais, linguísticas ou 

outras. Desta forma, as instituições teriam de incluir crianças de rua; superdotadas; com 

“deficiência”; que trabalham; de populações remotas ou nômades; de minorias linguísticas, 

étnicas ou culturais; e de grupos desfavorecidos ou marginais.  

Com esta abordagem, a expressão “necessidades educativas especiais” se refere a 

todas as crianças e jovens cujas carências se relacionam com “deficiências” ou dificuldades 

escolares. Tal expressão deu origem ao conceito de “escola inclusiva”, aquela capaz de incluir 

crianças e jovens com necessidades educativas especiais em todas as modalidades e estruturas 

destinadas às demais crianças. A partir daí, deu-se início à jornada de construção de um 

sistema educacional que permitisse as propostas da inclusão. 

A própria Constituição brasileira, em seu capítulo terceiro, artigo 205, expõe ser a 

educação um direito de todos e dever do Estado e da família. Já no artigo 206, estabelece que 

o ensino será ministrado com igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 

O artigo 208, por sua vez, assegura ser dever do Estado proporcionar o atendimento 

educacional especializado aos portadores de deficiência. No entanto, tais prescrições 

demonstram não ter força para substanciar os direitos de ir e vir da pessoa com deficiência. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LBDEN) n° 9.394/96 também 

estabelece ser dever do Estado prestar o atendimento educacional especializado às pessoas 

com deficiência, preferencialmente na escola. Os documentos citados constituem a base da 

equidade do ambiente escolar para incluir a pessoa com deficiência nas instituições de ensino. 

É a partir das discussões a respeito do processo de inclusão escolar da pessoa com deficiência 

que analisamos outros documentos, com principal destaque ao posicionamento destas leis em 

relação à inclusão do deficiente no ensino superior. 

A Política Educacional buscou orientações para elaborar documentos, leis e decretos 

que atendessem as ações relativas ao processo de inclusão escolar em todos os níveis de 

educação do país, inclusive no ensino superior, através da Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Especial (2008). Segundo o Ministério da Educação, os 

documentos como a própria LDBEN 9394/96, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), a 

publicação da Portaria nº 1.679  e do Projeto Lei n° 8.035 de 2010, e o Plano Nacional de 

                                                             
9  Aconteceu no ano de 1990, em Jomtien, na Tailândia. Suas propostas foram baseadas nos princípios da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948). 
10 Ocorreu na Espanha no ano de 1994. 
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Educação (PNE) comprovam que a proposta de educação inclusiva está oficialmente 

instituída no Sistema Educacional Brasileiro. 

Com isso, o ensino superior também teve que se adequar à proposta da política de 

inclusão instituída nas escolas do país. Em maio de 1996, o MEC encaminhou às Instituições 

de Ensino Superior um documento intitulado Aviso Circular nº 277, que trazia como tema 

“inclusão, acesso e a permanência da pessoa com deficiência na instituição de ensino 

superior”.   

Entretanto, só em 1999, através da publicação da Portaria nº 1.679 que se exigiu das 

Instituição de Ensino Superior a oferta de condições para acessibilidade das pessoas com 

deficiência como requisito para o seu credenciamento legal junto ao Ministério da Educação. 

Com essa portaria, o Sistema Educacional Brasileiro abriu possibilidades para o ingresso de 

“alunos com deficiência” no nível superior.  

O documento ressaltava a importância das Instituições de Ensino Superior estarem 

atentas à questão da inclusão e recomendava, também, o ajuste, em três momentos distintos, 

do processo de seleção visando facilitar o acesso dos alunos “deficientes” ao 3º grau.  De 

acordo com o Aviso Curricular n° 277, estão previstas as seguintes medidas: 

 

 

- Instalação de bancas especiais com especialistas na área de deficiência do 

candidato; 

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

- Utilização de recursos e equipamentos específicos para os cegos; provas orais e/ou 

em Braille, sorobã, máquina de datilografia comum ou Perkins/Braille, DOS VOX 

adaptado ao computador; 

- Colocação de interprete de Língua de Sinais, para os candidatos surdos; 

- Flexibilidade nos critérios de correção da redação e das provas discursivas dos 

candidatos surdos, dando relevância ao aspecto semântico da mensagem sobre o 

aspecto formal e/ou adoção de outros mecanismos de avaliação da sua linguagem 

em substituição a prova de redação; 

- Adaptação de espaços físicos para os candidatos deficientes físicos; 

- Utilização de provas orais ou uso de computadores e outros equipamentos pelo 

candidato deficiente físico com comprometimento de membros superiores; 
- Ampliação do tempo determinado para a execução das provas de acordo com o 

grau de comprometimento do candidato; 

- Criação de um mecanismo que identifique a deficiência que o candidato possui, de 

modo que a comissão do vestibular possa adotar critérios de avaliação compatíveis 

com as características inerentes a essas pessoas (BRASIL MEC/GM, 1996, p. 1-2). 

 

 

O Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, regulamentando a Lei nº 7.853, de 24 

de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência. O Artigo 27 estabelece que as Instituições de Ensino Superior devem  
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[...] oferecer adaptações de provas e os apoios necessários, previamente solicitados 

pelo aluno portador de deficiência, inclusive tempo adicional para a realização das 

provas, conforme as características da deficiência (BRASIL, 1999, p. 8).  

 

 

O documento destaca, no parágrafo 2°, que o Ministério da Educação, no âmbito da 

sua competência, “expedirá instruções para que os programas de educação superior incluam 

nos seus currículos, conteúdos, itens ou disciplinas relacionados à pessoa portadora de 

deficiência”. (BRASIL, 1999, p. 8) 

A Portaria nº 3.284, de 7 de novembro de 2003, que dispõe sobre requisitos de 

acessibilidade de pessoas com deficiências para a autorização e reconhecimento de novos 

cursos e credenciamento de instituições. O documento ressalta a necessidade de assegurar aos 

portadores de deficiência física e sensorial, foco deste trabalho, as “condições básicas de 

acesso ao ensino superior, de mobilidade e de utilização de equipamentos e instalações das 

instituições de ensino”. (BRASIL, 2003, p. 1) 

Os requisitos mínimos de acessibilidade para os alunos com deficiência física de que 

trata essa Portaria são: 

 

 

- eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação do estudante, permitindo 

acesso aos espaços de uso coletivo; 
- reserva de vagas em estacionamentos nas proximidades das unidades de serviço;  

- construção de rampas com corrimãos ou colocação de elevadores, facilitando a 

circulação de cadeira de rodas; 

- adaptação de portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o acesso de 

cadeira de rodas; 

- colocação de barras de apoio nas paredes dos banheiros; 

- instalação de lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura acessível aos 

usuários de cadeira de rodas (BRASIL, 2003, p. 1). 

 

 

O Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, regulamenta as Leis n° 10.048, de 8 

de novembro de 2000, e a de n° 10.098, de 19 de dezembro de 2000. A primeira trata do 

atendimento prioritário, ou seja, do tratamento diferenciado e imediato das pessoas com 

deficiência. Já a segunda estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade. 

O Decreto nº 3.956, de 08 de outubro de 2001, mesmo não se aplicando diretamente 

sobre ensino superior, é de suma importância para esse nível de ensino. O documento 
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estabelece normas gerais e critérios para o combate a toda forma de discriminação 

favorecendo a acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, ponto 

de discussão central desta pesquisa. Este Decreto define acessibilidade como: 

 

 

[...] condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos 

espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de 
transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por 

pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida (BRASIL, 2004, p. 4). 

 

 

O documento também traz outro conceito importante para o viés desta pesquisa.. De 

acordo tal Decreto, barreira é “todo e qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o 

acesso, a liberdade de movimento, a circulação com segurança e a possibilidade de as pessoas 

se comunicarem ou terem acesso à informação.” (BRASIL, 2004, p. 4)
11

 O Decreto a classifica 

como: 

 

 

a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias públicas e nos espaços de uso 

público; 

b) barreiras nas edificações: as existentes no entorno e interior das edificações de 

uso público e coletivo e no entorno e nas áreas internas de uso comum nas 

edificações de uso privado multifamiliar; 

c) barreiras nos transportes: as existentes nos serviços de transportes; e 

d) barreiras nas comunicações e informações: qualquer entrave ou obstáculo que 
dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens por 

intermédio dos dispositivos, meios ou sistemas de comunicação, sejam ou não de 

massa, bem como aqueles que dificultem ou impossibilitem o acesso à informação 

(BRASIL, 2004, p. 4). 

 

 

No Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, do ano de 2007, dentre as 

ações programáticas para o ensino superior, destaca-se a de número 18:  

 

 

[...] desenvolver políticas estratégicas de ação afirmativa nas IES que possibilitem a 
inclusão, o acesso e a permanência de pessoas com deficiência e aquelas alvo de 

discriminação por motivo de gênero, de orientação sexual e religiosa, entre outros e 

seguimentos geracionais e étnico-raciais (BRASIL, 2007, p. 41). 

                                                             
11 Estes pontos serão discutidos com maior ênfase no capítulo IV, o qual se refere à análise dos dados desta 

dissertação. 
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O Decreto nº 6.571, de 17 de setembro de 2008, dispõe sobre o atendimento 

educacional especializado. Seu Artigo 3º prevê que o Ministério da Educação prestará apoio 

técnico e financeiro às ações voltadas à oferta do atendimento educacional especializado. Tal 

apoio se baseará nos objetivos previstos neste Decreto, como, por exemplo, a “VI - 

estruturação de núcleos de acessibilidade nas instituições federais de educação superior” 

(BRASIL, 2008, p. 1). 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, de 

2008, define ações para a Educação Especial no ensino superior: 

 

 

Na educação superior, a transversalidade da educação especial se efetiva por meio 

de ações que promovam o acesso, a permanência e a participação dos alunos. Estas 

ações envolvem o planejamento e a organização de recursos e serviços para a 
promoção da acessibilidade arquitetônica, nas comunicações, nos sistemas de 
informação, nos materiais didáticos e pedagógicos, que devem ser disponibilizados 

nos processos seletivos e no desenvolvimento de todas as atividades que envolvem o 

ensino, a pesquisa e a extensão (BRASIL, 2008, p. 17). 

 

 

É importante ressaltar a iniciativa do Governo Federal ao lançar, no ano de 2005, um 

programa voltado aos alunos com deficiência no ensino superior, o Programa Incluir: 

Acessibilidade na Educação Superior, feito em parceria com a Secretaria de Educação 

Especial e a Secretaria de Educação Superior do MEC. Este Programa, ainda em exercício, 

visa implementar uma política de acessibilidade às pessoas com deficiência na educação 

superior através de financiamento de projetos nas Instituições Federais de Ensino Superior. 

No ano de 2009, as Instituições de Ensino Superior estaduais também puderam concorrer a 

algumas rubricas. Os objetivos deste Programa são: 

 

 

1. Promover ações para que garantam o acesso pleno de pessoas com deficiência às 

IFES; 

2. Apoiar propostas desenvolvidas nas IFES para superar situações de discriminação 

contra os estudantes com deficiência; 
3. Fomentar a criação e/ou consolidação de núcleos de acessibilidade nas 

instituições federais de ensino superior; 

4. Implementar a política de inclusão das pessoas com deficiência na educação 

superior; 

5. Promover a eliminação de barreiras atitudinais, pedagógicas, arquitetônicas e de 

comunicações (BRASIL, 2007, p. 1). 

 

 



30 
 

Atualmente, as Instituições de Ensino Superior se encontram em abundantes projetos 

de reformas estabelecidos pelo Governo Federal. Um deles é o programa de Reforma da 

Educação Superior, antes intitulado Reforma Universitária. A partir destes projetos, o 

Governo pretende criar oportunidades de ingresso no nível superior nas regiões mais 

longínquas das nossas fronteiras. E assim como prevê a legislação, a pessoa com deficiência 

também tem por direito o acesso a essa oportunidade.  

Antes mesmo de concluir as discussões da Lei do Anteprojeto da Reforma do Ensino 

Superior, o Governo Federal lançou, por meio de Medida Provisória, o Projeto de Lei n° 

3.582, de 2004, estabelecendo o Projeto Universidade para Todos (ProUni). O Programa 

nasceu de uma negociação com as Instituições de Ensino Superior a fim de democratizar o 

acesso dos segmentos da população de baixa renda ao ensino superior. 

O ProUni prevê a concessão de bolsas de estudo integrais e parciais para os alunos 

com baixa renda. Têm preferência no Programa os estudantes que fizeram todo o ensino 

médio em escola pública, os alunos “deficientes” e os professores da rede pública que 

queiram cursar Licenciatura e Pedagogia. A seleção ocorre com base nas notas obtidas no 

Exame Nacional de Cursos (ENEM), mas outros critérios ainda estão sendo discutidos pelo 

MEC; cabendo à Instituição de Ensino Superior a última etapa da seleção, este Programa abre 

possibilidades de acertos para uma política voltada para a inclusão da pessoa com deficiência 

no Ensino Superior. 

 

 

2.3 Os preconceitos e as discriminações que sofrem as pessoas com deficiência 

 

 

A sociedade estabeleceu como regra um padrão de beleza voltado à perfeição, de 

maneira que se algo estiver fora deste arquétipo, o preconceito e a discriminação se tornam 

absolutos. Segundo Marcos José Silveira Mazzotta (1996), até o século XVIII as noções a 

respeito da deficiência estavam ligadas ao misticismo e ocultismo. Desta forma, os corpos 

fora do padrão de beleza eram abominados pela Igreja e, consequentemente, pela sociedade. 

Ainda é possível encontrar situações semelhantes a esta na atualidade. Por isso, devemos 

refletir que, acima de tudo, a pessoa com deficiência, é um ser humano como qualquer outro, 

devendo, portanto, ser respeitada como tal.  
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De acordo com o padrão instituído historicamente pela sociedade, o corpo deve 

possuir dois braços, duas pernas, tronco e cabeça; pensar com total eficiência, ver com os dois 

olhos; escutar com os dois ouvidos; sentir todos os cheiros que a natureza nos proporciona; 

possuir total sensibilidade para sentir frio ou calor; e, de preferência, ser musculoso, viril, sem 

excessos de gordura e resistente. Qualquer aspecto fora deste padrão passa a ser negado pela 

nossa sociedade, o que for diferente sofrerá toda forma de estigma. 

Como destaca Erving Goffman (1963, p. 5), o termo estigma foi criado pelos gregos 

“para se referirem a sinais corporais com os quais se procurava evidenciar alguma coisa de 

extraordinário ou mau sobre o status moral de quem apresentava”. Diante disto, podemos 

afirmar que a sociedade fabricou a deficiência. Segundo o autor, a sociedade estabelece os 

meios de categorizar as pessoas e o total de atributos considerados como comuns e naturais 

para os membros de cada uma dessas categorias. 

Seguindo o processo da evolução histórica, a mesma sociedade que fabricou a 

deficiência e ora discrimina o corpo fora do padrão agora se vê diante de outra realidade. Ela 

passa a perceber que, mesmo com marcas físicas e comportamento diferente do habitual, o 

corpo fora do padrão tem a sua função dentro da sociedade e, além disso, possui direitos e 

deveres, os quais devem ser garantidos, como o direito à vida.  

No entanto, como afirma Lilia Ferreira Lobo (2008, p. 22), não cabe à história “[...] 

avaliar de que forma certas práticas constituíram-se progressivamente, mais ou menos até os 

nossos dias. Isso significa adotar os critérios do presente para julgar o passado”. 

Apesar de ser marcada por células nervosas com disposição diferente e/ou por órgãos 

dos sentidos ou motores destruídos a matéria corporal não perde sua utilidade. Ela pode se 

desenvolver, ter seu espaço e garantir uma função na sociedade, seja no aspecto produtivo ou 

consumidor. Ou seja, a sociedade atual deve entender que este corpo marcado por alguma 

deficiência tem um potencial a ser aproveitado. 

 

 

Aliás, a deficiência como coisa não existe, o que não quer dizer que deixa de ser 

algo. Uma descrição como essa não afirma nem nega que os deficientes sofram 

preconceitos, que a deficiência seja fabricada pela sociedade. Não nega também que 

ela tenha matéria corporal, marcas físicas, comportamentos diferentes dos outros 

corpos: corpos marcados por células nervosas com disposição diferentes, órgãos dos 
sentidos ou motores destruídos. A matéria da deficiência existe realmente, o que não 

quer dizer que seja a própria deficiência. Esta não passa de uma forma histórica, 

uma objetivação dessa matéria (LOBO, 2008, p. 22). 
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A sociedade encontra-se diante de um complexo paradigma, pois, quando ela fabricou 

a deficiência, consequentemente, surgiu uma cultura de que só servia o eficiente. O dilema 

consiste em saber como esta mesma sociedade pode se transformar a ponto de se tornar 

inclusiva, reconhecendo, valorizando e respeitando a diversidade humana. 

O início da solução deste paradigma está na compreensão, por parte da sociedade, de 

alguns conceitos fundamentais, como o de deficiência e discriminação
12

. Desta forma, as leis 

que asseguram a inclusão seriam respeitadas, estabelecendo, portanto, uma nova cultura na 

sociedade. O decreto nº 3.956, de 08 de outubro de 2001, promulgou a Convenção 

Interamericana para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas 

Portadoras de Deficiência, também conhecida como Declaração da Guatemala. Esse decreto 

não se refere diretamente ao ensino superior, mas traz conceitos essenciais, como o de 

deficiência e o de discriminação. Importante destacar que, como consta no Artigo I do 

Decreto,  

 

 

[...] não constitui discriminação a diferenciação ou preferência adotada pelo Estado 

Parte para promover a integração social ou o desenvolvimento pessoal dos 

portadores de deficiência, desde que a diferenciação ou preferência não limite em si 
mesma o direito à igualdade dessas pessoas e que elas não sejam obrigadas a aceitar 

tal diferenciação ou preferência (BRASIL, 2001). 

 

 

Ainda de acordo com o Decreto n° 3.956, entende-se por discriminação: 

 

 

[...] toda diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, antecedente de 

deficiência, consequência de deficiência anterior ou percepção de deficiência, 

presente ou passada, que tenha o efeito ou propósito de impedir ou anular o 

reconhecimento, gozo ou exercício por parte das pessoas com deficiência, seus 

direitos humanos e suas liberdades fundamentais (BRASIL, 2001). 

 

 

O documento ressalta que a pessoa com deficiência tem os mesmos direitos humanos e 

liberdades fundamentais que as outras pessoas. Tais direitos incluem o de não ser submetido à 

discriminação. 

                                                             
12 Conceitos trabalhados no Decreto n° 3.956. 
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Com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos na Convenção de Guatemala, o 

Decreto n° 3.956 se compromete a tomar medidas de caráter legislativo, social, educacional, 

trabalhista e de qualquer outra natureza para eliminar a discriminação contra a pessoa com 

deficiência. Neste pensamento, o documento inclui o direito à educação e institui normas para 

eliminar, na medida do possível, os obstáculos arquitetônicos, de transporte e comunicação 

que existam no nosso país, com a finalidade de facilitar o acesso e uso por parte das pessoas 

com deficiência. 

Podemos refletir sobre estes decretos e convenções para imaginar o que está sendo 

feito na UFS, na intenção de minimizar as barreiras e incluir o aluno com deficiência nesta 

Instituição e de concreto o que aconteceu foi a aprovação da Resolução n° 80/2008/CONEPE 

e algumas adaptações do Processo Seletivo Seriado e da Biblioteca Central (BICEN)
13

.  

Em uma sociedade como a nossa regida pelo sistema capitalista, o indivíduo “vale” 

pela sua produção e riqueza. Quando impossibilitado de exercer papéis profissionais que lhe 

conferem o status quo, incide sobre ele a imagem de inutilidade e de menos-valia. Desta 

forma, a pessoa com deficiência sofre preconceito, rejeição, violência, super proteção e 

indiferença.  

Mas nem sempre foi assim, como nos mostra Sandra Regina Schewinsky (2004), em 

seu artigo intitulado A barbárie do preconceito contra o deficiente – todos somos vítimas, a 

luz de autores como Adorno e Horkheimer. De acordo com a pesquisadora, nas Civilizações 

Egípcia, Grega, Hebraica e Romana, a concepção social de deficiência era a de 

"monstruosidade", indicadores de impurezas ou interferência de maus espíritos. Na Idade 

Média, a deficiência correspondia à atuação de maus espíritos ou do demônio sob o comando 

das bruxas, e significava, também, o resultado da ira celeste e castigo de Deus. Desta forma, 

ocorria a segregação entre os "normais" e deficientes, os quais eram ridicularizados, ou seja, a 

concepção continuou a mesma. 

Somente no século XX, devido à filosofia humanista, aos acidentes nas indústrias e às 

mutilações posteriores às duas guerras mundiais, surgiram os programas de reabilitação 

global, incluindo a inserção profissional de pessoas com deficiência. Entretanto, em pleno 

século XXI, ainda enfrentamos o preconceito, o valor que se dá ao ser humano, 

principalmente aos que estão em uma situação de vulnerabilidade. 

                                                             
13 Foram realizadas adaptações arquitetônicas, como a reforma do banheiro, e a preparação do corpo de 

funcionários para trabalhar com o Braille e a Linguagem Brasileira de Sinais. 
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Conforme esclarece Carmo (1991), tanto a medicina quanto a reabilitação física no 

Brasil não existiram nos primeiros quatro séculos de nossa história. No campo da assistência 

ou da reabilitação das pessoas com deficiência, até por volta de 1850, não fora encontrada 

nenhuma obra ou ação do Estado que merecesse destaque. Somente em 1854, D. Pedro II 

ordenou a construção de três instituições destinadas ao amparo da pessoa com deficiência, 

entre elas o Asilo dos Inválidos da Pátria, o qual tratava da deficiência física, atendendo os 

ex-combatentes mutilados nas guerras em defesa da pátria, as outras tratavam da pessoa com 

deficiência visual e surdez, deficiências que não são de interesse neste trabalho. 

 

 

2.4 A realidade da UFS quanto à inclusão no ambiente educacional 

 

 

Para incluir as pessoas com deficiência física na UFS, seria necessário, primeiro, 

preparar o espaço e depois a cultura desenvolvida no ambiente acadêmico. Este último inclui 

um trabalho com todos que participam da instituição, sejam alunos, professores, gestores, 

funcionários públicos, entre outros.  

Em relação ao espaço, podemos pensá-lo como um ambiente onde todos transitam sem 

encontrar qualquer tipo de barreira. Nos ambientes com mais de um pavimento, por exemplo, 

o ideal seria a utilização de uma rampa, elevador ou plataforma elevatória. Desta forma, as 

pessoas que possuem alguma limitação motora não ficariam impossibilitadas de chegar a 

outros pavimentos. 

Ainda pensando em um ambiente ideal, citamos o caso do auditório. Este deve conter 

espaços que facilitem o trânsito e a acomodação da pessoa com cadeira de rodas. É importante 

também que este ambiente ofereça conforto à pessoa com sobrepeso. Na verdade, os gestores 

devem pensar nos mínimos detalhes para que as barreiras sejam eliminadas. 

Outro fator que pode contribuir para a diminuição de barreiras é o uso da Tecnologia 

Assistiva
14

. Estas auxiliam a formação acadêmica do deficiente possibilitando o acesso ao 

material pedagógico utilizado pelos professores, minimizando, assim, os problemas 

funcionais. Para a pessoa com limitação motora, tais ferramentas são fundamentais.  
                                                             
14 Tecnologia Assistiva é uma expressão utilizada para identificar todo o arsenal de recursos e serviços que 

contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e consequentemente 

promover vida independente e inclusão. É também definida como "uma ampla gama de equipamentos, serviços, 

estratégias e práticas concebidas e aplicadas para minorar os problemas encontrados pelos indivíduos com 

deficiências" (SCHIRMER, 2007, p. 31). 



35 
 

A aquisição dessas tecnologias é de quase total responsabilidade do docente. Elas 

podem, ainda, ser elaboradas pelo professor, estimulando a participação dos alunos. Seu custo 

de produção varia, atingindo valores de baixo ou alto custo. É fundamental também que a 

Instituição de Ensino Superior disponha de professores especializados para auxiliar o docente 

na sala de aula. 

 

 

Muitas são as ações da rotina escolar e o professor da sala de aula precisa ficar 

atento e avaliar o nível de participação do aluno deficiente. Junto com seu aluno, ele 

deve fazer chegar ao professor especializado todas as necessidades de apoio para 

que, no espaço do atendimento educacional, sejam desenvolvidos os recursos e as 

estratégias favoráveis, no sentido de qualificar a interação do aluno com o grupo e 

promover acesso ao conhecimento escolar (SCHIRMER et al. 2007, p. 52-53). 

 

 

A Constituição, como a lei maior que rege este país, assegura a todos o direito à 

educação. Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) n° 9394/96, também 

encontraremos fundamentos para a determinação do direito da pessoa com deficiência à 

educação. Entretanto, não basta incluir, é necessário adequar o ambiente de ensino às 

necessidades de cada indivíduo, evitando o paradoxo da inclusão/exclusão. 

Neste ponto, a utilização da Tecnologia Assistiva exerce um papel fundamental no 

ambiente acadêmico. Tais ferramentas favorecem a potencialidade do indivíduo que possui 

uma limitação. 

 

 

A deficiência vale lembrar, é marcada pela perda de uma das funções do ser 

humano, seja ela física, psicológica ou sensorial. O indivíduo pode, assim, ter uma 

deficiência, mas isso não significa necessariamente que ele seja incapaz; a 

incapacidade poderá ser minimizada quando o meio lhe possibilitar acessos 

(SCHIRMER et al. 2007, p. 21). 

 É importante que a instituição crie parcerias a fim de amenizar as dificuldades na 

aquisição das Tecnologias Assistivas. Estas parcerias também devem favorecer a formação e 

qualificação dos docentes e demais funcionários. 

A base da inclusão consiste na ideia de que todos têm direito à educação, a qual deve 

respeitar os interesses, habilidades e necessidades de aprendizagem de cada indivíduo. As 

instituições precisam valorizar as pessoas pensando na máxima de “tratar igualmente os iguais 

e desigualmente os desiguais”. Admitindo, desta forma, as diferenciações da pessoa deficiente 

apenas na intenção de permitir o acesso aos seus direitos, eliminando todos os estigmas e 
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favorecendo as suas potencialidades, para que assim qualquer indivíduo consiga realizar, com 

qualidade, a terminalidade de seu curso de graduação. O ideal é que, numa Instituição como a 

UFS, não exista nenhuma forma de barreira. 

 A Universidade Federal de Sergipe deve incluir o deficiente físico como forma de 

garantir, por determinação da legislação nacional vigente e para o cumprimento dos acordos 

internacionais assinados pelo país, o direito dessas pessoas à educação. 
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3 AÇÕES AFIRMATIVAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

 

 

"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 capítulo, 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.  
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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” 
15

. 

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 

exige uma ampla tecnificação do ensino superior e uma associação de ciência, tecnologia, 

instrumentalidade empresarial e Estado tecnocrático.  

                                                             
15 Foi um programa dos Estados Unidos da América, efetuado entre 1961 e 1970, com o objetivo de promover o 

desenvolvimento econômico mediante a colaboração financeira e técnica em toda a América Latina a fim de não 

deixar aparecer outro país com tendências aos ideais comunistas, como Cuba (A Revolução Cubana é de 1959) 

(VILLA, 1966). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_da_Am%C3%A9rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/1961
http://pt.wikipedia.org/wiki/1970
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_econ%C3%B4mico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunistas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Cubana
http://pt.wikipedia.org/wiki/1959
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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.  

 

 

3.1 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 onde 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 
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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 
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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. 

 

 

3.2 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. 
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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). 
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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.  
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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 
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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, pedagógica
16

 e, a mais importante, a atitudinal
17

. Esta se justifica pelos dois 

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

cotas e a segunda, porque ele é diferente.  

                                                             
16 Acessibilidade pedagógica: sem barreiras pedagógicas, coloca à disposição de professores, alunos, servidores 

e empregados portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida ajudas técnicas que permitam o acesso às 

atividades escolares e administrativas em igualdade de condições com as demais pessoas (BRASIL, 2004). 
17  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). 
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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 2 - 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. 

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. 
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3.3 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 

2, 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, nesta dissertação, 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 
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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.  
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4 O COTIDIANO DO DEFICIENTE FÍSICO NA UFS 

 

 

“Favorecer a igualdade entre os seres humanos em prol de uma sociedade mais justa 

e democrática, por um lado, respeitando o ritmo e, ao mesmo tempo, estimulando os 
processos de depuração idiossincrática da cultura na radical individualidade de cada 

sujeito no curso de seu desenvolvimento, interagindo com a educação formal e 

informal”. 

José Gimeno Sacristám  

 

 

Nesta dissertação, pretendemos de alguma forma, contribuir para a melhoria da vida 

acadêmica não só do deficiente físico, mas das pessoas com deficiência que ingressarem na 

Universidade Federal de Sergipe. Para isto, almejamos conscientizar e sensibilizar toda 

comunidade acadêmica para que reflitam sobre os direitos destes indivíduos nesta Instituição 

de Ensino Superior. 

Este capítulo retrata o processo de análise e interpretação dos conteúdos derivados das 

fontes desenvolvidas nesta pesquisa. Como já descrito no capítulo 1, foram escolhidas quatro 

fontes. 

 Realizamos a análise e interpretação do discurso dos participantes e demais fontes 

deste estudo com o objetivo de verificar como se estabelece a acessibilidade da pessoa com 

deficiência física na Universidade Federal de Sergipe. Por se tratar de uma análise qualitativa, 

fomos cautelosos com as características ausentes das mensagens, além do cuidado com a 

rigorosidade científica. 

 

 

[...] a análise de conteúdo só deveria estudar a frequência das características 

presentes na mensagem e com extrema rigorosidade científica. Para os que 

defendiam a análise de tipo qualitativo, também deveria analisar as características 

ausentes na mensagem (RICHARDSON, 2008, p. 221). 

 

 

Para análise e interpretação dessas informações, seguimos a ordem das questões 

investigadas em cada questionário, enfatizando a objetividade, a sistematização e a inferência: 

- Questionário (1): Aplicados aos alunos com deficiência física matriculados na 

Universidade Federal de Sergipe. 

Pontos verificados na ordem: 

a) Identificação; 
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b) Características da deficiência; 

c) Condições de acessibilidade pedagógica e atitudinal no ingresso a Instituição; 

d) Condições de acessibilidade pedagógica da instituição de ensino médio, incluindo 

utilização de tecnologias assistivas; 

e) Condições de acessibilidade arquitetônica da UFS; 

f) Condições de acessibilidade atitudinal da UFS; 

g) Condições de acessibilidade pedagógica da UFS, incluindo tecnologias assistivas. 

 

- Questionário (2): Aplicados aos professores dos alunos com deficiência física da 

Universidade Federal de Sergipe. 

 Pontos verificados na ordem: 

a) Identificação; 

b) Condições de acessibilidade atitudinal; 

c) Condições de acessibilidade pedagógica, incluindo o uso de tecnologias assistivas; 

 

- Questionário (3): Aplicados aos funcionários que trabalham nos departamentos dos 

cursos de graduação dos alunos com deficiência. 

 Pontos verificados por ordem: 

a) Identificação; 

b) Condições de acessibilidade atitudinal; 

 

 Realizamos, ainda, por cada sujeito entrevistado, uma análise vertical do conteúdo das 

respostas, destacando as principais ideias. Ao comparar os resultados com outras fontes 

pesquisadas, confirmamos as questões levantadas acerca da acessibilidade das pessoas com 

deficiência física na Universidade Federal de Sergipe.  

 De acordo com Yin (2010), o relatório do estudo de caso não segue uma forma 

estereotipada. Deste modo, apresentamos, a seguir, a análise interpretativa das respostas dos 

informantes, organizada por questões dentro dos principais pontos verificados na Cidade 

Universitária Professor José Aloísio de Campos: 

a) A caracterização da pessoa com deficiência física; 

b) As condições de acessibilidade arquitetônica; 

c) As condições de acessibilidade pedagógica instituídas no ensino médio que darão 

suporte para o desenvolvimento acadêmico no ensino superior do aluno deficiente físico. 
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d) As condições de acessibilidade pedagógica, incluindo utilização de recursos 

tecnológicos;  

e) E as condições de acessibilidade atitudinal. 

 

 

4.1 A compreendendo as características da pessoa com deficiência física 

 

 

Para este ponto de análise, iremos utilizar os itens 1.3 e 1.4 do questionário (01), os 

quais nos ajudaram a classificar as deficiências dos alunos entrevistados, as questões 1.1, 1.2, 

1.5, 1.6 e 2.0, serviram para o controle das análises. 

Este ponto de análise se faz relevante, primeiro porque confirma a característica 

particular da proposta de escolha do perfil do grupo que se concretiza na unidade ou 

identidade, determinada pelo estudo de caso, sob uma perspectiva sociológica, determinando 

o levantamento de dados para se estudar um caso único, neste caso a deficiência física. 

E segundo, como visto no capítulo II deste trabalho e de acordo com o decreto n° 

3.298 de 1999 da Legislação Brasileira a deficiência física possui a característica de ser 

bastante diversificada, como exemplo, o quadro (01) nos mostra várias possibilidades de 

classificação e características desta deficiência. 

 

 

No entanto, é preciso que a legislação sobre acessibilidade da pessoa com 

deficiência no ambiente universitário seja mais respeitada, e o atendimento das 

especificidades de cada tipo de deficiência sejam implementadas tanto por 

instituições públicas como por instituições privadas, aqui o MEC deve estar 

acompanhando não apenas a autorização, mas o funcionamento das instituições 

(MIRANDA; ROCHA, 2009, p. 31). 

 

 

Mas o ponto mais importante, é que esta deficiência na maioria das vezes não 

determina nenhuma perda cognitiva, sendo o seu ponto principal de inclusão a acessibilidade 

vista de todas as formas. 

 

 

[...] me perguntaram uma vez, se a capacidade do deficiente físico é menor do que o 

outro: não, não é, o que acontece, o que diferencia é a adaptação[...] (Aluno 01 - 

entrevista em 24/05/2011). 
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De acordo com o questionário aplicado aos alunos com deficiência física matriculados 

na UFS, todos sem exceção apresentam algum tipo de deficiência física, e foi verificado que 

dos quatorze (14) alunos investigados nesta pesquisa, somente dois (02), possuem a mesma 

deficiência física, os alunos 08 e 09, como nos mostra o quadro a seguir. 

 

QUADRO 3 - Alunos com deficiência matriculados na UFS 

 
N° ALUNO DEFICIÊNCIA TIPO 

01 Aluno 01 Lesão medular Cadeirante adquirido 

02 Aluno 02 
Poliomielite (membro inferior 

esquerdo) 
Monoplegia adquirida 

03 
Aluno 03 Membros superiores Diplegia congênita 

04 
Aluno 04 Lado esquerdo Hemiplegia 

05 
Aluno 05 

Membro superior direito 

(acidente de moto) 

Monoplegia adquirida 

06 Aluno 06 A.V.C. que deixou sequela do lado 

direito 
Hemiparesia 

07 
Aluno 07 Pés e coluna Diparesia  

08 
Aluno 08 

Encurtamento de 0,88 cm do membro 

inferior esquerda 
Monoplegia congênita 

09 
Aluno 09 

Encurtamento do membro inferior 

direito 
Monoplegia congênita 

10 
Aluno 10 

Má formação do membro inferior 

esquerdo 
Paralisia cerebral 

11 
Aluno 11 Imobilidade do joelho direito Monoparesia adquirida 

12 
Aluno 12 Inflamação na medula Paraparesia  

13 
Aluno 13 Doença degenerativa 

Má formação da coluna 

vertebral 

14 
Aluno 14 Lesão medular Cadeirante adquirido 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 É importante frisar que essas deficiências têm todas as questões cognitivas 

preservadas, elas acarretam déficit de ordem motora, atribuídas ao Sistema Nervoso Central e 
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a integração da função motora, que causam desordem de equilíbrio e movimentos básicos, 

como sentar-se, ficar sentado, levantar-se, ficar de pé e andar. 

 

 

O papel primário do Sistema Nervoso é coordenar e controlar a maior parte das 

funções de nosso corpo. Para fazer isso, o Sistema Nervoso recebe milhares de 

informações dos diferentes órgãos sensoriais e, a seguir, integra todas elas, para 

depois determinar a resposta a ser executada pelo corpo. Essa resposta será expressa 

pelo comportamento motor, atividade mental, fala, sono, busca por alimento, 

regulação do equilíbrio interno do corpo, entre outros (SCHIMER et al. 2007, p. 15). 

 

 

 Outro ponto relevante é que cada deficiência física, possui uma especificidade em 

relação à perda motora e também a determinada postura, que deve ser observada, 

principalmente em sala de aula, para que a pessoa não tenha prejuízos no seu 

desenvolvimento escolar, por exemplo, o cadeirante, este deve ser observado com toda 

atenção, pois várias horas sentadas na mesma posição podem acarretar muito desconforto, 

além de ocasionar o surgimento de escaras, que dificultam o aprendizado do aluno. 

 

 

E eu tive que fazer a disciplina de novo e foi muito ruim, porque eu tive que fazer à 

tarde, aí isso influenciou no meu horário de fisioterapia e nas matérias que eu pego a 

noite, porque, pelo médico, pela prescrição médica, não era pra eu ficar muito tempo 

sentado na cadeira de rodas, e isso pode atrapalhar a circulação das minhas pernas e 

eu ficar machucado, e então eu tive que passar, ficar de 5 horas da tarde até 11 horas 

da noite na Universidade [...]. Às vezes a cadeira de roda também incomodava, por 

ficar uma aula inteira sentado nela, mas não tem outra alternativa,sabe! (Aluno 01 - 

entrevista em 24/05/2011). 

 

 

 Imagine como um indivíduo pode se interessar por um tema apresentado pelo 

professor em sala de aula, se ele começa a sentir desconforto e dor como relatado pelo aluno 

01, e nas maiorias das vezes, o professor que ministra a disciplina não percebe tal fato, mesmo 

porque o aluno faz o possível para não demonstrar tal desconforto, o que só será descoberto 

pelo professor na hora dos resultados das avaliações. 

 



54 
 

FIGURA 1 - Sala de aula no prédio Didática V 

 
Foto de autoria: Antônio Carlos Nogueira Santos, em maio/2011 

 

 Aqui nesta ilustração, acontece neste momento uma aula no prédio Didática V, e 

podemos observar que as cadeiras são confortáveis, possuem um forro macio, mas para 

exemplificar, podemos citar que uma das alunas desta ilustração necessita de uma cadeira 

diferente, mais confortável ainda, com um assento ainda maior e um encosto mais alto, se isso 

acontecesse com certeza ela iria ter um aproveitamento melhor na aula. 

 

 

[...] nem todas as salas tem cadeiras acolchoadas, aí então eu procuro uma cadeira 

que mesmo que não seja acolchoada, que tenha o encosto da cadeira mais alto, 

porque aí eu posso escorar a minha coluna pra doer menos. (Aluno 13 - entrevista 

em 28/07/2011). 

 

 

 Nas Didáticas III e IV, encontramos mais salas com cadeiras antigas, ainda em madeira, sem 

nenhum forro, que não proporcionam nenhuma forma de conforto para qualquer aluno. 
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FIGURA 2 - Sala de aula da Didática III 

 
Foto de autoria: Antônio Carlos Nogueira Santos, em fevereiro/2012 

 

Geralmente o aluno que possui alguma deficiência, faz de tudo para não incomodar, 

ele quer mostrar que é independente, mas numa situação como a descrita, ele realmente irá 

precisar de alguma ajuda, neste caso o professor deve recorrer aos recursos das Tecnologias 

Assistivas, que poderiam ser criadas com o apoio de um centro de atendimento especializado, 

disponibilizado pela Instituição. 

 

 

Acho que sim, porque pra mim tudo é difícil, ficar lá na cadeira é cansativo, é mais 
pelo cansaço de ficar sentado, mas maiores dificuldades... porque eu faço o mesmo 

que os outros (Aluno 14 - entrevista em 23/08/2011). 

 

 

 Com certeza, a maioria dos professores nem faz ideia de como ajudar o aluno com 

deficiência física, em relação à postura e ao ato de permanecer sentado, e se ele quiser não 

precisa ter esse conhecimento, mas ele deve neste momento ter um apoio maior da instituição, 

que deve disponibilizar um centro de atendimento ao aluno com deficiência, pois é no centro 

que ele vai encontrar a melhor solução para cada caso. 

 

 

[...] e ficar muito tempo em pé, também, assim se eu ficar muito tempo sentada eu 

tenho algumas dores na coluna que foram causadas por essa deficiência (Aluno 06 - 

entrevista em 14/09/11). 
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Em relação à postura do aluno em sala de aula, o ideal é que o professor esteja atento, 

principalmente quando ele detecta que o aluno possui algum tipo de deficiência física, e no 

caso deste aluno estar com baixo rendimento, um dos motivos pode ser quanto ao desconforto 

no sentar, em sala de aula. De todos os alunos com deficiência física entrevistados, 57% 

relataram alguma dificuldade em permanecer muito tempo sentado na cadeira, é bom salientar 

que dos restantes, 33,3% somente possuem deficiência nos membros superiores. 

Estas questões poderiam ser facilmente resolvidas com a utilização de Tecnologias 

Assistivas, como almofadas, coletes, espadeiras, cintos ou até com a inclinação do módulo 

postural, o professor não precisa conhecer estes recursos, mas ele deve ter sensibilidade e 

preocupação com o rendimento de seu aluno, para perceber a dificuldade encontrada pelo 

mesmo e recorrer à ajuda de um centro de apoio ao aluno com deficiência, que deve existir na 

instituição que promove a inclusão. 

 

 

Postura e equilíbrio são à base da atividade motora, que por sua vez é a plataforma 

onde se apóiam os processos de aprendizagem. Não somos capazes de explorar o 

meio, mantendo atenção em tempo prolongado e interferindo nele em processo 

criativo, se não forem resolvidas as questões fundamentais de alinhamento e 
estabilidade postural (SCHIMER et al., 2007, p. 111). 

 

 

Ademais, as questões de acessibilidade arquitetônica, como a construção de rampas e 

colocação de elevadores, ou plataformas elevatórias, e acessibilidade nos banheiros de uso 

dos alunos da instituição. 

 Outra necessidade da pessoa com deficiência física é a utilização de Tecnologia 

Assistiva, para a equalização das atividades escolares, estes serviços, ou recursos irão facilitar 

o desenvolvimento pedagógico do indivíduo, questões que serão discutidas posteriormente. 

 

4.2 As condições de acessibilidade arquitetônica na Cidade Universitária Professor José 

Aloísio de Campos, Universidade Federal de Sergipe 

 

 

Neste ponto de análise, nos utilizaremos das questões número dez (10), onze (11), 

doze (12), treze (13) e vinte (20), do questionário (1), para sua representatividade, além dos 

artefatos físicos e das observações diretas. 
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Como já discutido neste trabalho, a acessibilidade arquitetônica é um fator 

determinante para que se efetive a permanência do aluno com deficiência física na UFS, e 

toda instituição que deseja promover a inclusão de fato, tem ao seu dispor além das leis, os 

princípios do Desenho Universal.  

 

 

Com base nos princípios do Desenho Universal e da Lei nª 10.098/00, toda escola 

deve promover ambiente acessível, eliminando as barreiras arquitetônicas e 

adequando os espaços que atendam à diversidade humana. Recentemente também 

foi promulgado o Decreto nª 5.296:2004, que “estabelece normas gerais e critérios 
básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com 

mobilidade reduzida e dá outras providências” (SCHIMER et al., 2007, p. 105). 

 

 

Para facilitar a inclusão educacional, eliminando as barreiras que se constituem, as 

Instituições podem se valer do Desenho Universal, segundo Silvana Cambiaghi (2007), este 

conceito não é novo e através dele os projetos de arquitetura e design são responsáveis pela 

criação de ambientes ou produtos que podem ser usados pelo maior número de pessoas, na 

intenção de remover todas as possibilidades de barreiras para se aumentar a capacidade 

funcional destas pessoas, o intuito é projetar para todos e é claro que isso não é uma tarefa 

simples, contudo para se contemplar esse conceito é imprescindível possuir pleno 

conhecimento das necessidades humanas, bem como de suas dificuldades, para que as 

soluções de projeto sejam eficientes. 

Em dezembro do ano de 2000, o então presidente em exercício, Fernando Henrique 

Cardoso, instituiu a Lei n° 10.098, que no seu artigo 1°, estabelece normas gerais e critérios 

básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços 

públicos, no mobiliário urbano
18

, na construção e reforma de edifícios e nos meios de 

transporte e de comunicação. 

Segundo Audi e Manzini (2006), barreiras arquitetônicas são elementos naturais, 

instalados ou construídos que se distribuem pelos ambientes e impedem ou dificultam o 

acesso e a utilização de diferentes espaços. No Decreto 5.296 de 2004, encontraremos 

informações sobre as barreiras que impedem a comunicação e a informação, todas essas 

                                                             
18 Mobiliário urbano: o conjunto de objetos existentes nas vias e espaços públicos, superpostos ou adicionados 

aos elementos da urbanização ou da edificação, de forma que sua modificação ou traslado não provoque 

alterações substanciais nestes elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e similares, cabines 

telefônicas, fontes públicas, lixeiras, toldos, marquises, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga 

(BRASIL, 2004). 
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situações impedem que a pessoa com deficiência utilize com segurança e autonomia os 

ambientes da Instituição, de acordo com as normas estabelecidas no artigo citado acima. 

Ainda conforme Audi e Manzini (2006), uma Instituição que preza pela inclusão 

educacional, deve repensar o conceito de convivência, de tal forma que, no mesmo espaço 

físico e ao mesmo tempo, todas as pessoas possam conviver com autonomia e segurança e 

para isso a inclusão requer mudanças, para que a Instituição enfrente o desafio de remover 

toda forma de barreira criando condições de acessibilidade a todas as pessoas. 

A Universidade Federal de Sergipe, como Instituição de Ensino Superior de caráter 

público tem como obrigação respeitar o que esta lei determina, portanto seus dirigentes devem 

suprimir toda forma de barreira em seus espaços. Além do que, nos últimos anos, mas 

especificamente nos anos de 2009, 2010 e 2011, esta instituição recebeu uma volumosa verba 

do Governo Federal para que fossem realizadas reformas em seus espaços, com o intuito de 

atender a demanda instituída pelas políticas públicas, no que a educação é um “direito de 

todos”. A pergunta que surge aí é: porque estas reformas não obedecem esta lei? 

Sabemos também que esta instituição aderiu voluntariamente no ano de 2007, ao 

programa do REUNI e segundo Melo e Santana (2010), esta instituição tem o prazo de cinco 

anos para consagrar as diretrizes do programa, entre eles ampliação da oferta de educação 

superior pública; reestruturação acadêmico-curricular; renovação pedagógica da educação 

superior; mobilidade intra e inter-institucional, este sendo o ponto mais importante para a 

pessoa com deficiência; compromisso social da instituição; e suporte da pós-graduação ao 

desenvolvimento e aperfeiçoamento qualitativo dos cursos de graduação.  

Ora, esta mesma instituição estabelece as cotas, através de uma política de ação 

afirmativa, como visto no capítulo anterior, que potencializa a entrada de pessoas com 

deficiência em seus espaços, e porque não respeitar as condições dessas pessoas permitindo 

que elas possam além de entrar, utilizar esses espaços, porque de nada adianta entrar na 

instituição e não ter o direito de fazer uso destes ambientes. 

E para complementar, o Decreto n° 5.296 de 2004, a lei de Acessibilidade, “estabelece 

normas gerais e critérios básicos para a promoção de acessibilidade das pessoas com 

deficiência e mobilidade reduzida e dá outras providências.” Esse decreto estipula um prazo 

de trinta (30) a quarenta e oito (48) meses, para que os lugares públicos organizem seus 

espaços de forma a torná-los acessíveis, ele também informa que para concessão de 

autorização de funcionamento, de abertura ou renovação de curso pelo Poder Público, a 

instituição deverá comprovar que está em plena condição de acessibilidade. 
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Art. 24.  Os estabelecimentos de ensino de qualquer nível, (grifo meu) 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. 

 § 1o  Para a concessão de autorização de funcionamento, de abertura ou renovação 

de curso pelo Poder Público, o estabelecimento de ensino deverá comprovar que: 

I - está cumprindo as regras de acessibilidade arquitetônica, urbanística e na 

comunicação e informação previstas nas normas técnicas de acessibilidade da 

ABNT, na legislação específica ou neste Decreto (grifo meu); 

II - coloca à disposição de professores, alunos, servidores e empregados portadores 

de deficiência ou com mobilidade reduzida ajudas técnicas que permitam o acesso às 
atividades escolares e administrativas em igualdade de condições com as demais 

pessoas (grifo meu); e 

III - seu ordenamento interno contém normas sobre o tratamento a ser dispensado a 

professores, alunos, servidores e empregados portadores de deficiência, com o 

objetivo de coibir e reprimir qualquer tipo de discriminação (grifo meu), bem como 

as respectivas sanções pelo descumprimento dessas normas. 

§ 2o  As edificações de uso público e de uso coletivo referidas no caput, já 

existentes, têm, respectivamente, prazo de trinta e quarenta e oito meses, a contar da 

data de publicação deste Decreto, para garantir a acessibilidade de que trata este 

artigo (BRASIL, 2004, p. 9-10, grifo nosso). 

 

Este Decreto como vimos é de 2004, ou seja, o prazo estipulado neste Decreto venceu 

em 2008 e no ano de 2011 ainda percebemos várias barreiras que dificultam a vida do 

deficiente nesta instituição, que serão descritas posteriormente. 

Este ponto é determinado pelas leis brasileiras e a Universidade, considerada como um 

ambiente escolar deve se adequar ao que determina as leis brasileiras. No capítulo II, 

especificamente no tópico 2.2, decorremos sobre os conceitos que determinam a 

acessibilidade, amparados pelas leis brasileiras, especificamente o Decreto 5.296 de 2004 e a 

norma ABNT 9050/2004. 
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FIGURA 3 - Entrada de pedestre da Universidade Federal de Sergipe, 

Cidade Universitária Professor José Aloísio de Campos 

 
Foto de autoria: Antônio Carlos Nogueira Santos, em maio/2011 

 

Outro ponto importante que determina o Decreto nº 5.296 de 2004, na Lei de 

Acessibilidade é o está descrito no seu artigo 5°, esta estabelece as regras para o atendimento 

prioritário e que não pode ser desrespeitado por nenhum órgão público. 

 

 

Os órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional, as empresas 

prestadoras de serviços públicos e as instituições financeiras deverão dispensar 

atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida (BRASIL, 2004, p. 2). 

 

 

O atendimento prioritário segundo o artigo 5° do Decreto nº 5.296 de 2004 determina 

que: 

 

 

O atendimento prioritário compreende tratamento diferenciado e atendimento 

imediato às pessoas de que trata o art. 5°. 

§ 1° O tratamento diferenciado inclui, dentre outros: 
I - assentos de uso preferencial sinalizados, espaços e instalações acessíveis; 

II - mobiliário de recepção e atendimento obrigatoriamente adaptado à altura e à 

condição física de pessoas em cadeira de rodas, conforme estabelecido nas normas 

técnicas de acessibilidade da ABNT; 

III - serviços de atendimento para pessoas com deficiência auditiva, prestado por 

intérpretes ou pessoas capacitadas em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e no 

trato com aquelas que não se comuniquem em LIBRAS, e para pessoas surdo cegas, 

prestado por guias-intérpretes ou pessoas capacitadas neste tipo de atendimento; 
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IV - pessoal capacitado para prestar atendimento às pessoas com deficiência visual, 

mental e múltipla, bem como às pessoas idosas; 

V - disponibilidade de área especial para embarque e desembarque de pessoa 

portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida; 

VI - sinalização ambiental para orientação das pessoas referidas no artigo; 

VII - divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento prioritário das pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida; 

VIII - admissão de entrada e permanência de cão-guia ou cão-guia de 

acompanhamento junto de pessoa portadora de deficiência ou de treinador nos locais 

dispostos no caput do art. 5o, bem como nas demais edificações de uso público e 

naquelas de uso coletivo, mediante apresentação da carteira de vacina atualizada do 
animal; e 

IX - a existência de local de atendimento específico para as pessoas referidas no art. 

5o. 

§ 2°  Entende-se por imediato o atendimento prestado às pessoas referidas no art. 5o, 

antes de qualquer outra, depois de concluído o atendimento que estiver em 

andamento, observado o disposto no inciso I do parágrafo único do art. 3o da Lei no 

10.741, de 1o de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso). 

§ 3°  Nos serviços de emergência dos estabelecimentos públicos e privados de 

atendimento à saúde, a prioridade conferida por este Decreto fica condicionada à 

avaliação médica em face da gravidade dos casos a atender. 

§ 4°  Os órgãos, empresas e instituições referidos no caput do art. 5o devem possuir, 
pelo menos, um telefone de atendimento adaptado para comunicação com e por 

pessoas portadoras de deficiência auditiva. 

Art. °  O atendimento prioritário no âmbito da administração pública federal direta e 

indireta, bem como das empresas prestadoras de serviços públicos, obedecerá às 

disposições deste Decreto, além do que estabelece o Decreto n° 3.507, de 13 de 

junho de 2000. 

Parágrafo único.  Cabe aos Estados, Municípios e ao Distrito Federal, no âmbito de 

suas competências, criar instrumentos para a efetiva implantação e o controle do 

atendimento prioritário referido neste Decreto (BRASIL, 2004, p. 3-4). 

 

 

 Ou seja, em vários setores da UFS, não percebemos a atenção a este disposto, o que se 

concretiza em uma barreira para a pessoa com deficiência, se realizarmos uma inspeção pelos 

vários departamentos, não encontraremos o atendimento específico referido no artigo 5° deste 

Decreto. 

Em um ambiente como a biblioteca de uma instituição federal de ensino superior, que 

determina as quotas, como forma de entrada em seus cursos de graduação, deve se preocupar 

com a terminalidade acadêmica do seu discente eliminando-se toda a forma de barreira. 
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FIGURA 4 - Balcão de atendimento da Biblioteca Central 

 
Foto de autoria: Antônio Carlos Nogueira Santos, em maio/2011 

 

A altura do balcão de atendimento da Biblioteca Central – BICEN, não é o ideal, o 

balcão é alto e impróprio para anões, crianças e cadeirante estes irão ter dificuldades na 

locação de livros. 

“Todos os elementos do mobiliário urbano da edificação como bebedouros, guichês e 

balcões de atendimento, bancos de alvenaria, entre outros, devem ser acessíveis” (ABNT 

9050/2004, p. 88). 

Na Biblioteca Central, os locais de consulta permitem acesso às pessoas cadeirantes, 

são balcões rebaixados por meio de consulta a computadores. 

“Pelo menos 5% do total de terminais de consulta por meio de computadores e acesso 

à internet devem ser acessíveis a P.C.R. e P.M.R. Recomenda-se, além disso, que pelo menos 

outros 10% sejam adaptáveis para acessibilidade”(ABNT 9050/2004, p. 88). 

Nos corredores, onde se encontram as estantes de livros o cadeirante não vai poder 

estabelecer a sua independência, pois a lei de acessibilidade não está em consonância. 

“Nas bibliotecas e centros de leitura, os locais de pesquisa, fichários, salas para estudo 

e leitura, terminais de consulta, balcões de atendimento e áreas de convivência devem ser 

acessíveis” (ABNT 9050/2004, p. 88). 
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FIGURA 5 - Estantes de livros da BICEN 

 
Foto de autoria: Antônio Carlos Nogueira Santos, em maio/2011 

 

Registramos certa dificuldade para a pessoa que se utiliza de cadeira de rodas na 

biblioteca central, que pela proporção se torna uma barreira. Nos corredores onde se 

encontram as estantes com os livros, existem alguns corredores que são tão estreitos que não 

cabe uma cadeira de rodas, além do mais, os livros que ficam na parte mais alta das estantes 

impossibilitam os cadeirantes de realizar alguma pesquisa, onde sempre irão precisar do apoio 

de algum funcionário. 

“A distância entre estantes de livros deve ser de no mínimo 0,90 m de largura. Nos 

corredores entre as estantes, a cada 15 m, deve haver um espaço que permita a manobra da 

cadeira de rodas. Recomenda-se a rotação de 180°” (ABNT 9050/2004, p. 88). 

Esta distância em alguns corredores não é respeitada, o que está fora da norma e se 

torna uma barreira para o cadeirante que deseja transitar pelos corredores de livros a fim de 

realizar alguma pesquisa. 

“Todos os elementos do mobiliário interno devem ser acessíveis, garantindo-se as 

áreas de aproximação e manobra e as faixas de alcance manual, visual e auditivo” (ABNT 

9050/2004. p. 87). 

Também foram analisadas as dificuldades encontradas na chegada a instituição, dos 

alunos com deficiência física envolvidos na pesquisa, destes 64% relata que tem alguma 

dificuldade em chegar ao Campus, a maioria deles explica que é por conta da irregularidade 

do piso que ocasiona certo desequilíbrio devido aos buracos existentes. 
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Aqui na Universidade o calçamento é irregular, principalmente logo lá na entrada, 

onde tem os blocos e entre um bloco e outro, tem tipo uns espaços que não são 

totalmente preenchidos, aí aconteceu que. Eu não cheguei a cair, mas se você não 

tomar cuidado o sapato pode pegar ali e você pode até chegar a cair e principalmente 

o meu sapato que é alto, fora que às vezes fica areia, cimento, não sei. E desliza 

bastante ali, logo na entrada ali (aluno 02, entrevista realizada em 27 de outubro de 

2011). 

 

 

FIGURA 6 - Calçamento que leva até o Centro de Convivência 

 
Foto de autoria: Antônio Carlos Nogueira Santos, em maio/2011 

 

Qualquer pessoa deve ter seus direitos garantidos ao acessar um prédio público, no 

caso de uma Instituição de Ensino Superior Federal, a gravidade é maior se encontramos 

obstáculos que limitem ou impeçam a liberdade de movimento a partir de barreiras que 

dificultem de alguma forma a circulação com segurança, e como já visto nas normas de 

acessibilidade da ABNT e no Decreto 5.296 de 2004, todos devem ter autonomia e segurança 

na utilização dos espaços de uma edificação. Sem esquecer as metas estabelecidas pelo 

próprio REUNI, que determina a instituição, promover a mobilidade dentro e fora do seu 

ambiente. 

Para averiguar a correta condição, percorremos o acesso as dependências da 

Universidade Federal de Sergipe e contrapomos com as normas da ABNT 9050/2004, o que 

discorreremos a seguir. 

Na entrada da Cidade Universitária Professor José Aloísio de Campos, saindo do 

terminal de ônibus, verificamos que existe uma barreira grotesca, pois o terminal de ônibus 

possui um passeio rebaixado seguindo as normas técnicas, mas o mesmo não acontece na 
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calçada de entrada do Campus, identificando assim um passeio rebaixado que sai do terminal 

rodoviário e não leva a lugar nenhum. 

 

FIGURA 7- Calçada que dá acesso a UFS,  

Cidade Universitária Professor José Aloísio de Campos 

 
Foto de autoria: Antônio Carlos Nogueira Santos, em maio/2011 

 

A imagem a seguir é da calçada que leva a entrada da UFS, já nesta calçada 

percebemos a dificuldade que o cadeirante vai enfrentar na UFS, uma calçada que ao invés de 

possuir um rebaixamento possui um enorme buraco e está toda em pedaços. 

 

Calçada da UFS, 

sem rebaixamento. 

Calçada que sai do 

terminal rodoviário 

e dá acesso a entrada 

do Campus da UFS. 
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FIGURA 8 - Calçada que dá acesso a entrada da UFS, 

 Cidade Universitária Professor José Aloísio de Campos 

 
Foto de autoria: Antônio Carlos Nogueira Santos, em maio/2011 

 

 Confrontando esta realidade com a norma ABNT 9050/2004, em seu tópico 6.10, 

verificamos os dispositivos que falam sobre as calçadas rebaixadas. 

 

 

a) As calçadas devem ser rebaixadas junto às travessias de pedestres sinalizadas 

com ou sem faixa, com ou sem semáforo, e sempre que houver foco de pedestres; 

b) Não deve haver desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o leito 

carroçável; 
c) Os rebaixamentos de calçadas devem ser construídos na direção do fluxo de 

pedestres; 

d) A inclinação deve ser constante e não superior a 8,33%; 

e) A largura dos rebaixamentos deve ser igual à largura das faixas de travessia de 

pedestres, quando o fluxo de pedestres calculado ou estimado for superior a 25 

pedestres/min/m; 

f) Em locais onde o fluxo de pedestres for igual ou inferior a 25 pedestres/min/m e 

houver interferência que impeça o rebaixamento da calçada em toda a extensão da 

faixa de travessia, admite-se rebaixamento da calçada em largura inferior até um 

limite mínimo de 1,20 m de largura de rampa; 

g) Quando a faixa de pedestres estiver alinhada com a calçada da via transversal, 

admite-se o rebaixamento total da calçada na esquina; 
h) Onde a largura do passeio não for suficiente para acomodar o rebaixamento e a 

faixa livre, deve ser feito o rebaixamento total da largura da calçada, com largura 

mínima de 1,50 m e com rampas laterais com inclinação máxima de 8,33%, 

rebaixamento; 

i) Os rebaixamentos das calçadas localizados em lados opostos da via devem estar 

alinhados entre si; 

j) Deve ser garantida uma faixa livre no passeio, além do espaço ocupado pelo 

rebaixamento, de no mínimo 0,80 m, sendo recomendável 1,20 m; 

k) As abas laterais dos rebaixamentos devem ter projeção horizontal mínima de 

0,50m e compor planos inclinados de acomodação; 

l) A inclinação máxima recomendada é de 10%; 
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m) Quando a superfície imediatamente ao lado dos rebaixamentos contiver 

obstáculos, as abas laterais podem ser dispensadas. Neste caso, deve ser garantida 

faixa livre de no mínimo 1,20 m, sendo recomendável 1,50 m; 

n) Os rebaixamentos de calçadas devem ser sinalizados (ABNT 9050/2004, p. 56-

57). 

 

 

Desta forma percebemos que, não existe um rebaixamento no lado oposto ao do 

terminal de ônibus, justamente na entrada da UFS, assim sendo encontramos logo na entrada 

uma barreira que dificulta o acesso da pessoa com deficiência na Universidade, conforme 

descreveu o aluno 02, diante disso no dia 03 de novembro de 2011, combinamos um encontro com 

este aluno para observar a sua entrada na instituição e confirmamos a barreira descrita. 

 

FIGURA 9 - Portão da entrada de pedestres da UFS,  

Cidade Universitária Professor José Aloísio de Campos 

 
Foto de autoria: Antônio Carlos Nogueira Santos, em maio/2011 

 

E na entrada de pedestres principal, que dá acesso aos prédios das didáticas, a pessoa 

com deficiência, também encontra uma barreira, que é uma entrada estreita, onde uma cadeira 

de rodas passa apertada e esta entrada está sem sinalização. 

 

 

- Nas edificações e equipamentos urbanos todas as entradas devem ser acessíveis, 

bem como as rotas de interligação as principais funções do edifício.  

- Deve ser prevista a sinalização informativa, indicativa e direcional da localização 

das entradas acessíveis (ABNT 9050/2004, p. 40). 
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Ademais, não percebemos uma sinalização eficiente na Cidade Universitária Professor 

José Aloísio de Campos. Nas didáticas e demais prédios, não observamos nenhuma espécie de 

sinalização. A não ser a das numerações das salas e a identificação de gênero do banheiro. 

Segundo as Normas ABNT 9050/2004, sempre que o ambiente seja acessível, este 

deve apresentar o símbolo internacional de acesso indicando que os serviços, os espaços, 

edificações, mobiliários e equipamentos urbanos possuem elementos acessíveis ou utilizáveis 

por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 

 

Esta sinalização deve ser afixada em local visível ao público, sendo utilizada 
principalmente nos seguintes locais, quando acessíveis: 

a) Entradas; 

b) Áreas e vagas de estacionamento de veículos; 

c) Áreas acessíveis de embarque e desembarque; 

d) Sanitários; 

e) Áreas de assistência para resgate, áreas de refúgio, saídas de emergência; 

f) Áreas reservadas para pessoas em cadeira de rodas; 

g) Equipamentos exclusivos para uso de pessoas com deficiência. 

Os acessos que não apresentam condições de acessibilidade devem possuir 

informação visual indicando a localização do acesso mais próximo que atende às 

condições estabelecidas na norma 9050/2004 (ABNT 9050/2004, p. 18-19). 

 

 

O correto seria que toda comunidade acadêmica encontrasse logo na sua entrada, 

informações sobre o correto direcionamento dos ambientes deste Campus e demais 

sinalizações. 

A entrada de pedestres da Cidade Universitária Professor José Aloísio de Campos, não 

possui um piso regular, este como podemos verificar na ilustração a seguir, possui 

espaçamentos entre as placas de cimento que dificultam a locomoção de uma cadeira de 

rodas, que irá trepidar ou até mesmo prender nestes espaçamentos. 

 

 

Às vezes tem uns tijolinhos que eles botam e tem uma diferença no meio, eu não sei 

se pra pessoa que não tem deficiência, mas..., aí as vezes eu vou tentar andar ali, e 

como uma perna é mais curta, aí eu tenho que dá, sei lá dá mais um pouquinho pra 

poder chegar sei lá no outro tijolo pra poder passar, aí é como se eu pulasse um 

pouco pra poder fazer isso (aluno 07- entrevista em 30-08-11). 
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FIGURA 10 - Entrada principal de pedestres às dependências da UFS 

 
Foto de autoria: Antônio Carlos Nogueira Santos, em maio/2011 

 

Observa-se que dos 36% que relataram não possuir dificuldade, 60%, chegam até a 

instituição através de veículo próprio e encontram maiores dificuldades no estacionamento do 

veículo, os restantes não possuem dificuldades de locomoção, visto que a deficiência se 

encontra no membro superior. Dessa forma podemos concluir que a maior parte dos 

deficientes físicos matriculados na Instituição, não pertence a classe de baixa renda da nossa 

população. 

 

 

Eu tenho uma situação confortável em relação a maioria dos deficientes físicos, 
primeiro em relação a Universidade, apesar de o meu endereço lá está o bairro São 

José, é que ele é mais curto, esse é o da minha mãe, mas atualmente eu estou 

morando próximo a Universidade, então mesmo que fosse pra chegar a pé, eu 

conseguiria em quinze, vinte minutos, sei lá! Só que eu tenho uma coisa, que poucos 

que a pessoa com deficiência física no país tem, eu tenho carro adaptado, então pra 

mim, chegar não é o maior problema não (Aluno 10 - entrevista em 11-10-11). 

  

 

Outra barreira encontrada na Cidade Universitária Professor José Aloísio de Campos, 

está relacionada com a disponibilidade de vagas de estacionamento para deficiente físico, no 

estacionamento da Reitoria, por exemplo, existem três vagas indicativas para deficiente físico. 

Uma delas possui um tampão que cobre uma parte do estacionamento, sem a devida 

sinalização, além do mais o espaço reservado para circulação da cadeira na vaga não está de 
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acordo com as normas da ABNT 9050/2004 e fica ao lado do estacionamento de cargas, o que 

representa um enorme perigo. 

As vagas para estacionamento de veículos que conduzam, ou seja, conduzidos por 

pessoas com deficiência devem: 

 

 

As vagas para estacionamento de veículos que conduzam ou seja conduzidos por 

pessoas com deficiência devem: 

a) ter sinalização horizontal;  

b) contar com um espaço adicional de circulação com no mínimo 1,20 m de largura, 
quando afastada da faixa de travessia de pedestres. Esse espaço pode ser 

compartilhado por duas vagas, no caso de estacionamento paralelo, ou perpendicular 

ao meio fio, não sendo recomendável o compartilhamento em estacionamentos 

oblíquos; 

c) ter sinalização vertical para vagas em via pública, conforme figura 109, e para 

vagas fora da via pública; 

d) quando afastadas da faixa de travessia de pedestres, conter espaço adicional para 

circulação de cadeira de rodas e estar associadas à rampa de acesso à calçada; 

e) estar vinculadas a rota acessível que as interligue aos pólos de atração; 

f) estar localizadas de forma a evitar a circulação entre veículos (ABNT 9050/2004, 

p. 61-64). 

 

 

FIGURA 11 - Vaga para deficiente localizada na reitoria 

 
Foto de autoria: Antônio Carlos Nogueira Santos, em maio/2011 

 

No estacionamento dos prédios das didáticas encontramos apenas uma vaga reservada 

a pessoa com cadeira de rodas em péssimo estado de conservação, este estacionamento possui 
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mais de 300 vagas, portanto distante do que nos mostra o quadro 04 descrita neste trabalho, 

ou seja, o espaço de vagas não condiz com as normas da ABNT 9050/2004. 

 

FIGURA 12 - Vaga reservada para pessoa com deficiência no prédio da didática 

 
Foto de autoria: Antônio Carlos Nogueira Santos, em maio/2011 

 

 As normas da ABNT 9050/2004, estabelecem um número de vagas reservadas que não 

são respeitadas nesses ambientes da instituição, na reitoria e nos prédios das didáticas, pelo 

menos ainda encontramos, mesmo que de forma precária alguma reserva de vaga, enquanto 

que no estacionamento do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS, no 

estacionamento do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia - CCET e ainda no mesmo trecho 

o estacionamento do Centro de convivência, não encontramos nenhuma vaga reservada a 

pessoa com deficiência. 
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FIGURA 13 - Estacionamento do CCBT e do CCBS 

 
Foto de autoria: Antônio Carlos Nogueira Santos, em maio/2011 

 

Neste estacionamento deve estar disponível, mas de 1000 vagas e não foi 

disponibilizada nenhuma vaga para a pessoa com deficiência física, e esta reserva é de suma 

importância, pois para o deficiente físico, especificamente o cadeirante, além da vaga, deve se 

manter uma área sinalizada para que ele possa se movimentar com a sua cadeira de rodas de 

forma independente. Podemos confirmar a dimensão do estacionamento, observando a 

próxima foto, vista de outro ângulo. 

 

FIGURA 14 - Estacionamento do CCBS e do CCBT, visto de outro ângulo 

 
Foto de autoria: Antônio Carlos Nogueira Santos, em maio/2011 
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 No quadro 04, podemos verificar que quando o número de vagas de um 

estacionamento é superior a 100, este deve ter 1% das vagas reservadas a pessoa com 

deficiência. 

 

QUADRO 4 - Vagas em estacionamento 

Número total de vagas Vagas reservadas 

Até 10 - 

De 11 a 100 1 

Acima de 100 1% 

Fonte: ABNT 9050/2004. 

 

 O que somente ocorre no Fórum Professor Gonçalo Rollemberg Leite, que está situado 

na Cidade Universitária Professor José Aloísio de Campos, nesse ambiente verificamos que 

todas as vagas estão em consonância com o que determina a lei, tudo esta correto, a 

sinalização, a área com espaço adicional para o transito da cadeira de rodas e a localização e 

que serve como exemplo de acessibilidade. 

 

FIGURA 15 - Fórum prof. Gonçalo Rollemberg Leite 

 
Foto de autoria: Antônio Carlos Nogueira Santos, em maio/2011 
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 Esta fotografia revela a entrada do fórum, com algumas vagas, o melhor é que a vaga 

reservada para a pessoa deficiente bem como a vaga de idoso, ficam em frente à entrada do 

fórum, totalmente de acordo com a norma da ABNT 9050/2004. 

 

FIGURA 16 - Vagas reservadas para deficiente e idoso 

 
Foto de autoria: Antônio Carlos Nogueira Santos, em maio/2011 

 

 Pela ilustração percebemos que a sinalização é perfeita, se todos os ambientes da 

instituição fossem desse jeito, esta dissertação teria outro foco, inclusive existem mais vagas 

reservadas para as pessoas com deficiência e para o idoso do que o estabelecido pelo quadro 

04, outro ponto que não podemos deixar de destacar, é quanto ao piso rebaixado e bem 

sinalizado, logo na entrada do Fórum, convidando todos os deficientes a usufruírem do 

ambiente. 
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FIGURA 17 - Entrada do Fórum 

 
Foto de autoria: Antônio Carlos Nogueira Santos, em maio/2011 

 

 No Fórum Professor Gonçalo Rollemberg Leite, se percebe um enorme cuidado com 

as normas estabelecidas pela ABNT 9050/2004, todas as pessoas que precisarem dos serviços 

do Fórum não terão problemas com acessibilidade, inclusive toda comunidade deve se sentir 

segura de frequentar um ambiente deste nível, que deve servir de modelo para toda a 

Instituição. 

 É importante frisar que apesar deste Fórum se encontrar dentro da UFS, sua 

administração é feita pela Comarca do Município. 

 O Departamento de Educação Física – DEF e o Colégio de Aplicação ganharam um 

estacionamento novo no final de 2011, com mais de 100 vagas e lá, não existe nenhuma vaga 

destinada a pessoa com deficiência. 

 

Saída do 

estacionamento 

reservado para 

deficientes e 

idosos 

Piso 

rebaixado 
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FIGURA 18 - Acesso ao estacionamento do DEF e do CODAP 

 
Foto de autoria: Antônio Carlos Nogueira Santos, em maio/2011 

 

 Dando-se continuidade as análises, verificamos quais barreiras existem nos trajetos 

dentro do Campus até as salas de estudos dos entrevistados. 

 

 

[...] quando você sai da didática e vai pra outro lugar é muito ruim pra quem anda de 

cadeira de rodas, eu to falando da situação do ponto de vista da cadeira de rodas. 

Tem a trepidação muito forte e existem muitos buracos na UFS, entre uma didática e 
outra, ou então, quebra molas ao contrário, que é tipo uma descida e uma subida, 

sabe! Se você for olhar na didática, entre a didática IV e III, tem lá pra você subir, 

quando você desce de carro pra subir a didática IV, já tem uma descida ali, tem a 

rampa de deficiente e só que tem um buraco, entre a didática IV e V, você sabe, ali 

naquela parada. Tem esse problema, aí fica muito chato, nesse sentido, eu que 

precisava de alguém. É se eu não tivesse a ajuda de alguém, eu não posso me 

locomover. É muito chato! (Aluno 01, entrevista em 24/05/2011). 

 

 

Existem hoje na Universidade Federal de Sergipe, seis pavilhões onde são ministradas 

as aulas ou Didáticas, todos com dois pavimentos, o prédio Didática I, o mais antigo não 

possui auditório, somente salas, o prédio Didática VI é o mais novo e foi entregue para uso no 

segundo semestre de 2011, todos esses pavilhões possuem dois pavimentos com acesso 

através de escada. 
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Subir escadas, como aqui né, o professor não tem essa preocupação de terminar 

quinze minutos antes, aí, muitas das vezes a pessoa tem que apressar os passos para 

ir para outra aula e infelizmente eu não tenho essa possibilidade de apressar mais os 

passos, porque se não eu vou sentir dificuldades, eu vou sentir dores e tudo mais, e o 

piso me causa muita dificuldade também, fora os obstáculos que também atrapalham 

(aluno 06- entrevista em 14-09-11). 

 

 

Foi verificado também que não há elevador para dar acesso ao piso superior dos 

prédios com mais de um pavimento e as pessoas com deficiência exibem as suas dificuldades 

em relação a esse detalhe, que por conta da falta de equilíbrio levaram mais tempo para 

chegar a algum lugar com esse tipo de barreira, na verdade a instituição deveria disponibilizar 

para as pessoas com deficiência um serviço de transporte interno o que possibilitaria ao 

deficiente físico, locomover-se com maior facilidade entre os diferentes prédios de aula. 

 As escadas foram construídas há algumas décadas. Degraus e escadas fixas em rotas 

acessíveis devem estar associados à rampa ou ao equipamento de transporte vertical e 

externamente ao elevador deve haver sinalização tátil e visual informando instruções de uso e 

indicação de posição de embarque, bem como indicação dos pavimentos atendidos. 

 

FIGURA 19 - Escada que dá acesso ao pavimento superior do prédio Didática I 

 
Foto de autoria: Antônio Carlos Nogueira Santos, em maio/2011 

 

Os prédios de dois pavimentos da Cidade Universitária Professor José Aloísio de 

Campos são, a Reitoria; os prédios Administração Departamental I, II e III; todos os prédios 

das Didáticas (pavilhões de salas de aula), num total de seis; a Biblioteca Central-BICEN; e o 
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Restaurante Universitário-RESUN, é importante ressaltar que nestes prédios não se encontram 

instalados nenhuma forma de rampa, plataforma elevatória ou mesmo um elevador, sendo o 

acesso ao pavimento superior realizado através de escadas, o que já se torna uma barreira para 

o cadeirante. A ABNT 9050/2004, em seu item 6.6. afirma que: Degraus e escadas fixas em 

rotas acessíveis devem estar associados à rampa ou ao equipamento de transporte vertical. 

(ABNT 9050/2004, p. 44) 

Verificando o Decreto 5.296/2004, que trata da Lei de Acessibilidade, este estabelece 

que: 

 

 

A construção, ampliação ou reforma de edificações de uso público deve garantir, 

pelo menos, um dos acessos ao seu interior, com comunicação com todas as suas 

dependências e serviços, livre de barreiras e de obstáculos que impeçam ou 

dificultem a sua acessibilidade. 
 § 1°  No caso das edificações de uso público já existentes, terão elas prazo de trinta 

meses a contar da data de publicação deste Decreto para garantir acessibilidade às 

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Art. 20.  Na ampliação ou reforma das edificações de uso púbico ou de uso coletivo, 

os desníveis das áreas de circulação internas ou externas serão transpostos por meio 

de rampa ou equipamento eletromecânico de deslocamento vertical, quando não for 

possível outro acesso mais cômodo para pessoa portadora de deficiência ou com 

mobilidade reduzida, conforme estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade 

da ABNT (BRASIL, 2004, p. 8). 

 

 

O cadeirante dessa forma não tem vez, este não pode chegar até a sala do Reitor, não 

pode chegar aos Departamentos que na sua maioria ficam no andar superior dos prédios 

Administração Departamental, não podem assistir a nenhuma aula ou algo do gênero nos 

prédios das didáticas e também não podem frequentar as salas de estudo da BICEN. 

 

 

[...] na verdade é muito mais problemático, as vezes, andar pelo Campus, 

especialmente... eu não conheço o Campus, os pisos superiores do Campus, porque 
poucas vezes eu já subi as escadas. Eu já subi, mas assim, é uma coisa que me 

coloca em risco, então eu faço, quando não vejo uma alternativa é a última 

alternativa (Aluno 10 - entrevista em 11/10/11). 

 

 

Imagine estudar numa instituição em que alguns espaços lhe são privados, outra vez o 

conceito de convivência estabelecido por Audi e Manzini (2006) é quebrado na Cidade 

Universitária Professor José Aloísio de Campos. 
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Bem, o meu problema nesses locais citados, e a utilização do pavimento superior de 

qualquer um deles. A biblioteca, a parte superior, eu não conheço, e não vou 

conhecer, já estive em algum deles, mas é difícil o acesso, por conta da dificuldade e 

que não arrisque o meu pescoço, eu sei que um dia eu vou morrer, mas eu não to 

com pressa, então eu vou devagar. E eu acho que é uma coisa que é pra todos, se a 

minha deficiência, especificamente, como é motora do membro inferior, ela é mais 

afetada, mas é uma coisa que afeta cadeirante, cadeirante que é uma loucura, que ele 

nem pode, nem pra arriscar o pescoço dele, ele não dá acesso (Aluno 10 - entrevista 

em 11/10/11) 

 

 

A Biblioteca Central, da Cidade Universitária Professor José Aloísio de Campos, 

possui salas de leitura, além de outros espaços, que ficam no andar superior, são ambientes 

excelentes para estudo, todo aluno precisa desse tipo de ambiente numa universidade, pois em 

momentos de intervalo, se pode aproveitar o tempo realizando pesquisas e até mesmo 

estudando para as avaliações, mas este espaço é negado à pessoa com deficiência física. 

 
FIGURA 20 - Escada que dá acesso as cabines de estudo da BICEN 

 
Foto de autoria: Antônio Carlos Nogueira Santos, em maio/2011 

 

A Biblioteca Central da Instituição possui banheiros adaptados, todo cadeirante pode 

usufruir do andar térreo, mas os vários serviços de que dispõe o andar superior não dão acesso 

ao cadeirante, pois a mesma não disponibiliza nenhum tipo de rampa ou equipamento 

eletromecânico de deslocamento vertical, isso em pleno século XXI. 
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E o que acontece. O século XXI, é o século da inclusão, sabe! Tem que trazer a 

minoria pra fazer parte da maioria. E a Universidade Federal está totalmente 

despreparada pra isso ainda. É tanto que em 2005, 2008 foi inaugurada a Didática V. 

Com todos os projetos do plano diretor, assim que é, projeto de inclusão, sabe! E a 

Universidade não respeitou isso, fez a didática V, que foi inaugurada em 2008 e não 

foi colocado nenhum elevador e nenhuma rampa pra o acesso ao nível superior da 

didática, quer dizer, eu já perdi palestras e convenção de cinema e literatura, que era 

na didática V, no andar superior, mas eu não pude participar porque não tem 

nenhum elevador e nenhuma rampa! E agora em 2010, foi inaugurada a didática VI, 

com o mesmo problema, não tem nem elevador nem rampa (Aluno 01, entrevista em 

24/05/2011). 

 

  

Ao realizar uma observação no dia 30 de maio de 2011, em relação ao atendimento 

que ocorreu no RESUN a um cadeirante percebemos a real necessidade de um equipamento 

eletromecânico de deslocamento vertical. O aluno procurava por uma informação a um setor 

que se encontra no andar superior do RESUN, e quando lá chegou se deparou com a escada, 

então pediu ajuda a um amigo, o amigo que se prontificou imediatamente subia a escada 

levando o questionamento e depois descia trazendo a possível resposta que não satisfazia o 

cadeirante, o subir e descer do amigo com as informações ocorreu por sete vezes, mas sem 

solução para o questionamento do cadeirante. 

 

FIGURA 21 - Vão de escadas que levam ao andar superior do RESUN 

 
Foto de autoria: Antônio Carlos Nogueira Santos, em maio/2011 

 

 Situações como essa ocorreram numa Instituição Federal de Ensino Superior, que 

pretende promover a inclusão de pessoas com deficiência, dessa forma se quebra por 

completo o conceito de convivência estabelecido por Audi e Manzini (2006), diante desse fato 
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podemos afirmar ser esta uma Instituição que sente dificuldades de promover a 

Acessibilidade. 

Depois da entrada de pedestres da Cidade Universitária Professor José Aloísio de 

Campos, os primeiros prédios que se avistam são os pavilhões de aula das didáticas, a partir 

do primeiro existem corredores que dão acesso a todas as dependências do Campus, você 

pode ir de lá até o Restaurante Universitário – RESUN, até a biblioteca Central – BICEN, até 

a Reitoria, enfim pode transitar por todas as dependências do Campus. 

Já nos corredores de acesso entre estes pavilhões de aula encontramos alguns 

obstáculos, como calçadas sem manutenção, com alguns buracos e trajetos interrompidos por 

trailer de lanche com mesas e cadeiras, motocicletas estacionadas que irão dificultar o trajeto 

da pessoa com deficiência. 

 

 
FIGURA 22 - Corredores de acesso entre os prédios das Didáticas 

 
Foto de autoria: Antônio Carlos Nogueira Santos, em maio/2011 

 

Na verdade os pisos devem ter superfície regular, estável e antiderrapante sob 

qualquer condição e que não provoque trepidação em dispositivos com rodas. Este é apenas 

um dos enormes obstáculos que dificultam o acesso de quem transita através de cadeira de 

rodas e esta é uma das maiores reclamações dos cadeirantes. 

Foi feita no dia 29 de abril de 2011, a observação sobre a locomoção do cadeirante na 

instituição e comprovamos várias barreiras, como buracos, desníveis entre as passagens entre 

as vias de veículos automotores, motocicletas estacionadas, além dos trailers que colocam 
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mesas e cadeiras nestes corredores, são essas as maiores dificuldades encontradas na 

Instituição, que atestam a falta de acessibilidade arquitetônica. 

 

 

Não! O problema mesmo lá é mesmo locomoção, é quando tem que ir de uma 

didática pra outra, pra você sair lá da Ciência da Computação até a Didática V, pra 

assistir uma aula, pra depois voltar de novo veio, aí tem que esperar alguém, quando 

eu vou sozinho, não dá, aí tem que esperar alguém passar, porque aí me ajudar a 

empurrar né! E agora que a cadeira quebrou, deu uma pancada num buraco lá na 

UFS, pá! Oi ela aí toda amarrada, mais isso acontece (Aluno 14, entrevista realizada 

em 23/08/2011). 

 

 

Segundo a ABNT 9050/2004, admitiu-se inclinação transversal da superfície até 2% 

para pisos internos e 3% para pisos externos e inclinação longitudinal máxima de 5%, 

Inclinações superiores a 5% são consideradas rampas.  

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

condição que não provoque trepidação em dispositivos com rodas. Admiti-se 

inclinação transversal da superfície até 2%, para pisos internos 3%, para pisos 

externos e inclinação longitudinal máxima de 5%. 

- O piso tátil de alerta deve ser utilizado para sinalizar situações que envolvam risco 

de segurança. O piso tátil de alerta deve ser diferenciado ou deve estar associado à 
faixa de cor contraste com piso adjacente. 

- O piso tátil direcional deve ser utilizado quando ausência descontinuada de linha-

guia identificável, como guia de caminhamento em ambientes internos e externos ou 

quando houver caminhos preferenciais de circulação (ABNT 9050/2004, p. 39). 

 

 

Recomenda-se evitar a utilização de padronagem na superfície do piso que possa 

causar sensação de insegurança. 

 

 

Acessos – condições gerais 

° Nas edificações e equipamentos urbanos todas as entradas devem ser acessíveis, 

bem como as rotas de interligação às principais funções do edifício; 

° Na adaptação de edifícios e equipamentos urbanos existentes deve ser previsto no 

mínimo um acesso, vinculado através de rota acessível à circulação principal e as 

circulações de emergência, quando existirem. Nestes casos a distância entre cada 

entrada acessível e as demais não podem ser superior a 50 m; 

° O percurso entre o estacionamento de veículos e a(s) entrada(s) principal (is) deve 
compor rota acessível. Quando da impraticabilidade de se executar rota acessível 

entre o estacionamento e as entradas acessíveis, devem ser previstas vagas de 

estacionamento exclusivas para pessoas com deficiência, interligadas à(s) entrada(s) 

através de rota acessível (is); 

° Deve ser prevista a sinalização informativa, indicativa e direcional da localização 

das entradas acessíveis (ABNT 9050/2004, p. 40-41).  
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No caso de se chegar ao campus de veículo, constatamos que o piso é o pior possível, 

necessitando de reparo urgente, pois da forma que este se encontra, irá provocar danos à 

cadeira de rodas do deficiente físico. 

 

FIGURA 23 - Saída do estacionamento dos prédios das Didaticas 

 
Foto de autoria: Antônio Carlos Nogueira Santos, em maio/2011 

 

Saindo do estacionamento, ao subir na calçada, percebemos a falta de um piso 

rebaixado e os buracos que levam até a saída do estacionamento causam muitos transtornos a 

quem se locomove de cadeira de rodas. 

 

 

Na verdade acredito que aquelas motocicletas nos corredores atrapalham a todo 

mundo, inclusive a mim, mas o pior mesmo são os buracos que existem nos acessos 

dos corredores, isso sim atrapalha bastante (Aluno 08 - entrevista em 18/04/11. 

 

  

Para completar esta situação, a comunidade acadêmica também não contribui, pois 

nestes corredores encontramos motocicletas estacionadas e trailers que colocam cadeiras 

dificultando o acesso do cadeirante, ou de qualquer pessoa. 

 

Falta um 

piso 

rebaixado 
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FIGURA 24 - Motocicletas transitando e estacionadas nos corredores das Didáticas 

 
Foto de autoria: Antônio Carlos Nogueira Santos, em maio/2011 

 

Um dos maiores problemas vividos pela UFS hoje, são as barreiras criadas pela 

própria comunidade acadêmica que não tem consciência do transtorno que pode causar 

quando se estaciona o seu veículo nos corredores de acesso, estreitando a passagem dos 

pedestres. Com as motocicletas estacionadas nos corredores dos prédios das Didáticas, todas 

as pessoas terão dificuldade de transitar, pois além de estarem estacionadas elas transitam por 

esses corredores. Nesta Instituição deve ocorrer uma conscientização de toda comunidade, 

para que se possa instituir a inclusão de pessoas com deficiência, podemos verificar na 

próxima ilustração que os trailers também não colaboram. 

 

 

Há! Tem, as escadas, as calçadas também não ajudam muito e as motos também não 

ajudam, e é meio complicado, você como pedestre dividir espaço com moto, 

principalmente pra quem é deficiente é mais complicado (Aluno 09 - entrevista em 

01/09/11). 

 

 

As modificações arquitetônicas dependem de recursos financeiros, mas na verdade 

antes que essas modificações comecem a ocorrer, a UFS necessita de estabelecer uma cultura 

que atinja toda a comunidade acadêmica, para que barreiras como o estacionamento de 
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motocicletas em lugares indevidos não ocorra nunca mais, pois essa atitude dificulta a 

passagem de todos que possuem mobilidade reduzida
19

. 

 

FIGURA 25 - Corredor que dá acesso ao RESUN e ao BICEN 

 
Foto de autoria: Antônio Carlos Nogueira Santos, em maio/2011 

 

 No corredor que sai dos prédios das didáticas em direção ao RESUN e a BICEN, 

qualquer pedestre tem que pegar a via de asfalto por onde transitam os veículos, pois esta 

calçada é toda tomada pelas mesas colocadas pelos trailers, além dos obstáculos naturais 

existentes no Campus, como os buracos nas calçadas, a comunidade que não possui a correta 

noção de convivência cria esses tipos de dificuldades. 

 

 

Além de ser longe, claro que é grande a Universidade, tem que ter a ajuda de 

alguém, aí é pouco ruim também, que tem muito lugar ruim, sozinho eu não vou 

não, além de ser longe, tem lugar que é muito ruim de passar, é aquela coisa do meio 

mesmo ali, se eu forçar com a cadeira cai! E aí vira! Então geralmente eu peço ajuda 
a um colega (Aluno 14, entrevista em 23/08/2011). 

 

 

A Cidade Universitária Professor José Aloísio de Campos tem uma área enorme, e as 

distâncias já prejudicam a pessoa com deficiência física, mas o que desmotiva mais ainda são 

                                                             
19 Aquela que, não se enquadrando no conceito de pessoa portadora de deficiência, tenha, por qualquer motivo, 

dificuldade de movimentar-se, permanente ou temporariamente, gerando redução efetiva da mobilidade, 

flexibilidade, coordenação motora e percepção (BRASIL, 2004). 
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os obstáculos que estes irão encontrar, para chegar aos ambientes das áreas de convivência e 

como citado pelo aluno 14, eles preferem não usufruir destes ambientes, mas não pela 

preguiça, como muitos pensam, mas sim pelas dificuldades, o correto seria a Instituição 

disponibilizar um serviço de transporte interno as pessoas com deficiência o que possibilitaria 

ao deficiente físico, locomover-se com maior facilidade entre os diferentes ambientes do 

Campus. 

Diante das análises, percebem-se mais um problema nas entradas dos prédios das 

Didáticas, lá existe espaço rebaixado para tapetes vazio que dificulta a passagem do 

cadeirante ao ambiente.  

 

 

Os capachos devem ser embutidos no piso e nivelados de maneira que eventual 

desnível não exceda 5mm. Os carpetes e forrações devem ter as bordas firmemente 

fixadas ao piso e devem ser aplicados de maneira a evitar enrugamento da 

superfície. A altura da felpa do carpete em rota acessível não deve ser superior a 

6mm. Deve ser evitado o uso de manta ou forro sob o carpete. Deve-se optar por 

carpetes com maior resistência a compressão e desgaste, que devem ser 

confeccionados em felpa laçada com fios bem torcidos, com no mínimo, 10 tufos 
por cm². Tapetes devem ser evitados em rotas acessíveis (ABNT 9050/2004, p.40). 

 

 

 Para esta adaptação, se deve ter muito cuidado, principalmente com o tipo de tapete 

que irá se utilizar no desnível, este deve ter as bordas firmemente fixadas e não causar o 

travamento das rodas da cadeira. 
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FIGURA 26 - Entrada do prédio didática IV 

 
Foto de autoria: Antônio Carlos Nogueira Santos, em maio/2011 

 Para completar retiraram o tapete deixando apenas o espaço, e na observação da 

passagem do cadeirante realizada no dia 29 de abril de 2011, verificamos a dificuldade 

enfrentada pelo cadeirante diante desse obstáculo. 

 As didáticas são comuns a todos os cursos da Cidade Universitária Professor José 

Aloísio de Campos, e como elas foram construídas em períodos de administração diferentes, 

não encontramos uma padronização.  

 Saindo dos corredores das didáticas iremos ter acesso ao prédio da Reitoria, ao 

Restaurante Universitário (RESUN), a Biblioteca Central (BICEN) e aos outros 

Departamentos dos vários cursos ministrados na Cidade Universitária Professor José Aloísio 

de Campos, e nesses ambientes encontraremos os mesmos problemas. 

Percebe-se que no prédio da reitoria, estas regras não são atendidas, as sinalizações 

que existem, já estão desgastadas pelo tempo e sem manutenção, e o que poderia ser uma 

parte da solução se torna uma barreira, isso é padrão nas demais dependências da instituição. 

Em relação ao acesso e circulação, logo no pátio principal, na chegada a reitoria, 

observou-se que o piso não está regular, precisando de um reparo, pois as pedras estão soltas 

ou soltando, o que atrapalha bastante a locomoção de cadeirantes. 
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FIGURA 27 - Calçada na frente do prédio da Reitoria 

 
Foto de autoria: Antônio Carlos Nogueira Santos, em maio/2011 

 

 A calçada de acesso ao auditório da Reitoria tem um nível um pouco elevado, 

dificultando a entrada de pessoas que utilizem cadeiras de rodas e também não tem corrimão. 

 

 

- Os desníveis, seja de qualquer natureza devem ser evitados em rotas acessíveis. 

Eventuais desníveis no piso de até 5 mm não demandam tratamento especial. 
Desníveis superior a 5 mm devem ser tratados em forma de rampa, com inclinação 

máxima de 12 (50%). Desníveis superiores a 15 mm devem ser considerados como 

degraus e ser sinalizados (ABNT 9050/ 2004, p. 39). 

 

 

  Na próxima figura, poderemos observar que a calçada que leva até as salas de aula do 

DEF, também não estão em perfeitas condições, ela está sem manutenção e o desgaste do 

tempo deixou estas calçadas sem condições de acessibilidade. 
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FIGURA 28 - Calçada que da acesso as salas de aula do DEF 

 
Foto de autoria: Antônio Carlos Nogueira Santos, em maio/2011 

 

 Esta calçada possui um piso rebaixado sem manutenção, e está em péssimo estado de 

conservação, ou seja, o cadeirante terá o acesso devido pelo piso rebaixado, mas não terá 

condições de transitar por ela de forma segura. 

 No DEF, todas as salas de aula possuem um batente na sua entrada que dificultaram a 

entrada do cadeirante. 

 

FIGURA 29 - Entrada da sala de aula do DEF 

 
Foto de autoria: Antônio Carlos Nogueira Santos, em maio/2011 

 



90 
 

 Este batente na entrada da sala de aula dificulta o acesso de cadeirantes e de pessoas 

com dificuldade de locomoção. Outro local que possui um batente de mais de 10 Cm de altura 

é na Coordenação do Concurso do Vestibular - CCV, um dos primeiros locais que o aluno irá 

usufruir na Instituição. 

 

FIGURA 30 - Entrada do CCV 

  
Foto de autoria: Antônio Carlos Nogueira Santos, em maio/2011 

 

Este batente é uma barreira para a pessoa com deficiência, uma pessoa com cadeira de 

rodas irá precisar da ajuda de alguém para transpor esse obstáculo. 

A calçada que dá acesso até os Departamentos de Comunicação Social e Arqueologia 

e onde se encontra provisoriamente instalado o Núcleo de medicina Veterinária – NUVET 

possui um piso rebaixado na sua entrada, sem nenhuma sinalização. 

 

FIGURA 31 - Entrada do departamento de Comunicação, Arqueologia e NUVET 
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Foto de autoria: Antônio Carlos Nogueira Santos, em maio/2011 

 

 Este ambiente passa por algumas reformas e alguns departamentos estão instalados 

provisoriamente neste setor, mas o piso também não é satisfatório. 

 Verificamos também as calçadas de acesso até o Centro de Ciências Biológicas e da 

Saúde – CCBS e o Centro das Ciências Exatas e Tecnológicas, este ambiente também passa 

por algumas reformas e o seu piso em algumas entradas não estão em bom estado de 

conservação. 

 

FIGURA 32 -Entrada do CCBS 

 
Foto de autoria: Antônio Carlos Nogueira Santos, em maio/2011 

 

Já que a Instituição se encontra em plena reforma, poderiam pensar em substituir os 

pisos das salas de aula do CCBS e do CCBT, pois são pisos antigos que não dão segurança 

nenhuma, em dias de chuva eles se tornam escorregadios e qualquer pessoa poderá se 

acidentar e conforme já visto nas normas da ABNT 9050/2004, no seu item 6.1.1- Os pisos 

devem ter superfície regular, firme, estável e antiderrapante, sob qualquer condição que não provoque 

trepidação em dispositivos com rodas. 
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FIGURA 33 - Entrada para as salas e auditórios do CCBS 

 
Foto de autoria: Antônio Carlos Nogueira Santos, em maio/2011 

 

Outra calçada que se encontra sem manutenção é a que dá acesso ao Diretório Central 

dos Estudantes – DCE podemos verificar este fato na próxima ilustração. 

 

FIGURA 34 - Calçada que dá acesso ao DCE 

 
Foto de autoria: Antônio Carlos Nogueira Santos, em maio/2011 

 O calçamento do Centro de convivência está em excelentes condições, este é um 

ambiente novo, suas instalações são recentes, neste ambiente se encontram o Programa de 

Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente – PRODEMA, o prédio 
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Multidepartamental, lojas, uma agência do Banco do Brasil preparada para ser acessível e o 

palco de shows, apresentações e formaturas. 

 

FIGURA 35 - Agência do Banco do Brasil preparada para a acessibilidade 

 
Foto de autoria: Antônio Carlos Nogueira Santos, em maio/2011 

 

Nas observações do dia 29 de abril de 2011, o cadeirante nos mostrou outro problema 

que são os banheiros das didáticas e dos outros ambientes da UFS, na cidade Universitária 

Professor José Aloísio de Campos.   

Na reitoria não encontramos nenhum banheiro adaptado, nem no andar térreo nem no 

andar superior, nesse ambiente se a pessoa com deficiência precisar de um banheiro irá 

encontrar problemas, de certa forma, a falta de um banheiro que esteja adaptado segundo as 

normas da ABNT 9050/2004, pode ser um fator que desmotive a pessoa com deficiência 

física procurar conviver neste local, mesmo porque, muitos deles possuem incontinências que 

por conta disso não podem retardar por muito tempo a ida ao sanitário. 

 

 

[...] porque se fosse pra pegar ônibus, ia ser uma dificuldade imensa, isso porque eu 

tenho uma infecção... não é uma infecção, é um problema por causa da coluna, na 

parte da urina, que eu toda hora tenho que entrar no banheiro (Aluno 12, entrevista 

em 20/06/11). 

Em cada ambiente da Instituição deve haver um banheiro adaptado, da mesma forma 

que existe um banheiro a disposição da comunidade. 

 



94 
 

FIGURA 36 - Banheiro do térreo do prédio da Reitoria 

 
Foto de autoria: Antônio Carlos Nogueira Santos, em maio/2011 

 

Nas didáticas mais antigas, que são as de número I, II, III e IV, e nos prédios 

Administração Departamental I, II e III, o cadeirante encontrará mais dificuldades nos 

banheiros, pois são prédios mais antigos e receberam reformas para se adequar as normas da 

ABNT 9050/2004, já os das Didáticas V e VI, foram construídos já com as possíveis 

adequações previstas nestas normas.  

Logo na entrada do banheiro das Didáticas I, II, III e IV, assim como na dos prédios da 

Administração Departamental I, II e III, verificamos que a passagem é estreita, o que dificulta 

a entrada da cadeira de rodas. 

 



95 
 

FIGURA 37 - Entrada dos banheiros da didática IV 

 
Foto de autoria: Antônio Carlos Nogueira Santos, em maio/2011 

 

 Nesta entrada também existe um batente que provoca o travamento da cadeira de 

rodas, e lá dentro não existe uma pia rebaixada e o banheiro adaptado está em péssimas 

condições de uso. 

 

 

E o meu problema também é no banheiro, quer dizer eu nunca usei mesmo, mas, eu 

nem sei, dizem que tem, mas dificilmente é adaptado como deve ser (Aluno 14, 

entrevista em 23/08/2011). 
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FIGURA 38 - Banheiro adaptado da Didática IV 

 
Foto de autoria: Antônio Carlos Nogueira Santos, em maio/2011 

  

Constatamos que os banheiros dos prédios das didáticas foram reformados para 

atender os padrões de acessibilidade, mas verificamos muitos equívocos, nestas reformas, 

como portas sem maçaneta e pia sem o rebaixamento devido. Neste banheiro encontramos 

várias irregularidades como, a altura da pia que dificulta a lavagem das mãos do cadeirante, 

bem como a posição da saboneteira e do papel toalha, descarga quebrada e falta do assento, 

mais uma vez se faz urgente a conscientização da população acadêmica, porque quando eles 

quebram esses acessórios do banheiro adaptado, dificultam a utilização por parte do 

cadeirante, que na maioria das vezes necessita da utilização do mesmo por causa das suas 

dificuldades. Outra irregularidade encontrada foi quanto à colocação das barras laterais, que 

não estão condizentes com as normas ABNT 9050/2004. 

A localização das barras de apoio deve atender às seguintes condições: 

 

 

a) junto à bacia sanitária, na lateral e no fundo, devem ser colocadas barras 

horizontais para apoio e transferência, com comprimento mínimo de 0,80 m, a 0,75 

m de altura do piso acabado (medidos pelos eixos de fixação). A distância entre o 

eixo da bacia e a face da barra lateral ao vaso deve ser de 0,40 m, estando esta 

posicionada a uma distância mínima de 0,50 m da borda frontal da bacia. A barra da 

parede do fundo deve estar a uma distância máxima de 0,11 m da sua face externa à 

parede e estender-se no mínimo 0,30 m além do eixo da bacia, em direção à parede 

lateral; 

b) na impossibilidade de instalação de barras nas paredes laterais, são admitidas 
barras laterais articuladas ou fixas (com fixação na parede de fundo), desde que 

sejam observados os parâmetros de segurança e dimensionamento estabelecidos, e 
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que estas e seus apoios não interfiram na área de giro e transferência. A distância 

entre esta barra e o eixo da bacia deve ser de 0,40 m, sendo que sua extremidade 

deve estar a uma distância mínima de 0,20 m da borda frontal da bacia; 

c) no caso de bacias com caixa acoplada, deve-se garantir a instalação da barra na 

parede do fundo, de forma a se evitar que a caixa seja utilizada como apoio. A 

distância mínima entre a face inferior da barra e a tampa da caixa acoplada deve ser 

de 0,15 m (ABNT 9050/2004, p. 65). 

 

 

Segundo a ABNT 9050/2004, todas as barras de apoio utilizadas em sanitários e 

vestiários devem suportar a resistência a um esforço mínimo de 1,5 KN em qualquer sentido, 

ter diâmetro entre 3 cm e 4,5 cm, e estar firmemente fixadas em paredes ou divisórias a uma 

distância mínima destas de 4 cm da face interna da barra. Suas extremidades devem estar 

fixadas ou justapostas nas paredes ou ter desenvolvimento contínuo até o ponto de fixação 

com formato recurvado. Quando necessários, os suportes intermediários de fixação devem 

estar sob a área de empunhadura, garantindo a continuidade de deslocamento das mãos. O 

comprimento e a altura de fixação são determinados em função de sua utilização. 

“Quando executadas em material metálico, as barras de apoio e seus elementos de 

fixação e instalação devem ser de material resistente à corrosão, e com aderência, conforme 

ABNT NBR 10283 e ABNT NBR 11003” (ABNT 9050/ 2004, p.65). 

Percebemos que as barras de apoio da forma como estão colocadas, podem causar 

algum transtorno ao cadeirante, pois este ao sair da cadeira não tem espaço para se apoiar na 

barra e realizar a transferência da cadeira para a bacia sanitária, como demonstrado na figura 

abaixo. 
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FIGURA 39 - Banheiro adaptado da BICEN 

 
Foto de autoria: Antônio Carlos Nogueira Santos, em maio/2011 

 

- Áreas de transferência 

Para instalação de bacias sanitárias devem ser previstas áreas de transferência lateral, 

perpendicular e diagonal. 

E quanto à altura de instalação das bacias sanitárias, devem seguir a orientação a 

seguir. 

“As bacias sanitárias devem estar a uma altura entre 0,43 m e 0,45 m do piso acabado, 

medidas a partir da borda superior, sem o assento. Com o assento, esta altura deve ser de no 

máximo 0,46 m” (ABNT 9050/2004, p. 68). 

Deve-se ficar atento as bacias colocadas com altura inferior, que segundo a norma 

deve ser ajustada da seguinte forma: 

 

 

a) instalação de sóculo na base da bacia, devendo acompanhar a projeção da base da 

bacia não ultrapassando em 0,05 m o seu contorno; 

b) utilização de assento que ajuste a altura final da bacia para a medida estipulada 

(ABNT 9050/2004, p. 69). 

 

 

E por fim, em relação ao acionamento da descarga, as especificações a se seguir são as 

seguintes: 
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O acionamento da descarga deve estar a uma altura de 1,00 m, do seu eixo ao piso 

acabado, e ser preferencialmente do tipo alavanca ou com mecanismos automáticos. 

Recomenda-seque a força de acionamento humano seja inferior a 23 N (ABNT 

9050/2004, p. 69). 

 

 

FIGURA 40 - Banheiro adaptado do prédio Didática V 

 
Foto de autoria: Antônio Carlos Nogueira Santos, em maio/2011 

 

As recomendações das normas para o boxe da bacia sanitária comum são as seguintes: 

“Os sanitários e vestiários de uso público devem permitir a uma pessoa utilizar todas 

as peças sanitárias atendendo às medidas apresentadas pela norma” (ABNT 9050/2004, p. 69). 

Já em relação ao boxe para bacia sanitária acessível às normas dizem que: 

 

 

Os boxes para bacia sanitária devem garantir as áreas para transferência diagonal, 

lateral e perpendicular, bem como área de manobra para rotação de 180º, conforme. 

Quando houver mais de um boxe acessível, as bacias sanitárias, áreas de 

transferência e barras de apoio devem estar posicionadas de lados diferentes, 

contemplando todas as formas de transferência para a bacia. 

- Em caso de reformas, quando for impraticável a instalação de boxes com as 

dimensões que atendam às condições acima especificadas, são admissíveis boxes 
com dimensões mínimas, de forma que atendam pelo menos uma forma de 

transferência, ou se considere área de manobra externamente ao boxe, conforme 

figura 126. Neste caso, as portas devem ter 1,00 m de largura. 

- Deve ser instalado um lavatório dentro do boxe, em local que não interfira na área 

de transferência. 

- Quando a porta instalada for do tipo de eixo vertical, ela deve abrir para o lado 

externo do boxe (ABNT 9050/2004, p. 70-71). 
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 Todas as portas dos banheiros das didáticas que possuem o boxe acessível abrem para 

o lado interno e não possuem uma maçaneta, destoando com o que prega a norma da ABNT 

9050/2004. 

 

FIGURA 41 - Porta do banheiro adaptado da Didática V 

 
Foto de autoria: Antônio Carlos Nogueira Santos, em maio/2011 

 

Esta maçaneta é imprópria para o cadeirante, devido à dificuldade de manuseá-la, nem 

todos os cadeirantes conseguiriam acionar este tipo de maçaneta, conforme demonstrado na 

figura. 

Nenhum banheiro dos prédios das didáticas possui ducha higiênica, o que dificulta a 

higiene da pessoa com deficiência.“Recomenda-se a instalação de ducha higiênica ao lado da 

bacia, dotada de registro de pressão para regulagem da vazão” (ABNT 9050/2004, p.71). 

Os banheiros da Didática V e VI, são novos, pois os prédios são recém construídos, devido a 

isso, encontramos melhores condições de utilização por parte do cadeirante. 
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FIGURA 42 - Banheiro adaptado do prédio Didática V 

 
Foto de autoria: Antônio Carlos Nogueira Santos, em maio/2011 

 

Em relação aos lavatórios, a norma ABNT 9050/2004, determina alguns pontos que 

são significativos para a pessoa com deficiência se higienizar que devem ser respeitados, 

como os descritos a seguir: 

 

 

Deve ser prevista área de aproximação frontal para pessoa com mobilidade reduzida 

(P.M.R.), e para pessoas com cadeira de roda (P.C.R.), devendo estender-se até o 

mínimo de 0,25 m sob o lavatório. 
Os lavatórios devem ser suspensos, sendo que sua borda superior deve estar a uma 

altura de 0,78 m a 0,80 m do piso acabado e respeitando uma altura livre mínima de 

0,73 m na sua parte inferior frontal. O sifão e a tubulação devem estar situados a no 

mínimo 0,25 m da face externa frontal e ter dispositivo de proteção do tipo coluna 

suspensa ou similar. Não é permitida a utilização de colunas até o piso ou gabinetes. 

Sob o lavatório não deve haver elementos com superfícies cortantes ou abrasivas 

(ABNT 9050/2004, p. 74). 

 

 

 Nem todos os banheiros das didáticas possuem um lavatório acessível, nos prédios 

mais antigos como o da didática I e II, não se encontra estas especificações de lavatório. 

 

 

As torneiras de lavatórios devem ser acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou 

dispositivos equivalentes. Quando forem utilizados misturadores, estes devem ser 

preferencialmente de monocomando. 
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O comando da torneira deve estar no máximo a 0,50 m da face externa frontal do 

lavatório (ABNT 9050/2004, p. 74). 

 

 

Nenhum lavatório da Universidade Federal de Sergipe possui essas especificações de 

comando para os seus lavatórios, e no caso do prédio da didática V, fizeram uma reforma 

inadequada, onde se percebe uma falta de padronização do lavatório específico para a pessoa 

com deficiência, além da falta de barras de apoio. 

 

FIGURA 43 - Lavatórios do banheiro da Didática V 

 
Foto de autoria: Antônio Carlos Nogueira Santos, em maio/2011 

 

 O lavatório rebaixado para uso do deficiente físico está fora do padrão dos demais 

lavatórios deste banheiro, o que causa uma má impressão, de certo que este lavatório foi 

proveniente de uma reforma, mas que não justifica ele estar fora deste padrão. 

Na norma da ABNT, verificamos que junto aos lavatórios devem ser instaladas barras 

de apoio na altura do mesmo. No caso de lavatórios embutidos em bancadas, devem ser 

instaladas barras de apoio fixadas nas paredes laterais aos lavatórios das extremidades. No 

caso de lavatórios embutidos em bancadas, devem ser instaladas barras de apoio fixadas nas 

paredes laterais aos lavatórios das extremidades. 

Conforme as normas da ABNT 9050/2004, os mictórios suspensos devem estar 

localizados a uma altura de 0,60 m a 0,65 m da borda frontal ao piso acabado e o acionamento 

da descarga, quando houver, deve estar a uma altura de 1,00 m do seu eixo ao piso acabado, 
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requerer leve pressão e ser preferencialmente do tipo alavanca ou com mecanismos 

automáticos, existe ainda uma recomendação para que a força de acionamento humano seja 

inferior a 23 N. E para mictórios de piso devem ser seguidas as mesmas recomendações dos 

mictórios suspensos. 

“O mictório deve ser provido de barras verticais de apoio, fixadas com afastamento de 

0,60 m, centralizado pelo eixo da peça, a uma altura de 0,75 m do piso acabado e 

comprimento mínimo de 0,70 m” (ABNT 9050/2004, p. 76). 

 Ao verificar os banheiros da Universidade Federal de Sergipe, Cidade Universitária 

Professor José Aloísio de Campos, percebemos que não existe mictório acessível de acordo 

com o que está previsto nas normas da ABNT 9050/2004. 

E quando verificamos os acessórios para sanitários desses banheiros e confrontamos 

com o que está prescrito nas normas da ABNT 9050/2004, confirmamos mais uma vez que, 

muito ainda precisa ser feito para que a UFS se torne acessível, pois os mesmos não foram 

colocados de forma que um cadeirante os alcance de forma confortável. 

“Os acessórios para sanitários tais como cabides, saboneteiras e toalheiros, devem ter 

sua área de utilização dentro da faixa de alcance confortável” (ABNT 9050/2004, p.76). 

Essa seria uma regra básica, pois ao se preparar um banheiro pensando em 

acessibilidade, devemos pensar que estes acessórios devem ter uma altura condizente com a 

de quem utiliza uma cadeira de rodas, mas nos banheiros das Didáticas da Universidade 

Federal de Sergipe, Cidade Universitária Professor José Aloísio de Campus, ainda 

percebemos algumas falhas nesse sentido. 
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FIGURA 44 - Utilização dos acessórios do banheiro da Didática V 

 
Foto de autoria: Antônio Carlos Nogueira Santos, em maio/2011 

 

Outro ponto a se observar, é quanto à localização do sanitário e do vestiário específico 

para o deficiente físico, que segundo a norma da ABNT 9050/2004, estes para serem 

acessíveis devem localizar-se em rotas acessíveis, próximos à circulação principal, 

preferencialmente próximo ou integrado às demais instalações sanitárias, e ser devidamente 

sinalizados. 

No CCBS e CCBT, alguns dos banheiros estão em reforma, portanto existe esperança 

que eles recebam as devidas modificações especificadas nas normas da ABNT 9050/2004, 

pois até o presente momento os banheiros destes departamentos não são acessíveis. 
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FIGURA 45 - Entrada dos banheiros do CCBS 

 
Foto de autoria: Antônio Carlos Nogueira Santos, em maio/2011 

 

Nos Departamentos de Comunicação Social e Arqueologia e onde se encontra 

provisoriamente instalado o Núcleo de Medicina Veterinária – NUVET os banheiros não 

estão dentro das normas da ABNT 9050/2004. 

No DEF, após as reformas verificamos que muitos dos banheiros se adequaram aos 

padrões das normas da ABNT 9050/2004, mas o único banheiro público disponível para os 

alunos nos ambientes das salas de aulas ainda continua sem acessibilidade. 

 

FIGURA 46 - Banheiro da quadra de esportes do DEF 

 
Foto de autoria: Antônio Carlos Nogueira Santos, em maio/2011 
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Podemos verificar que neste banheiro foram tomadas maiores cuidados em relação aos 

outros banheiros que sofreram reforma, como o acionamento da descarga, que está acessível 

ao cadeirante. 

No Centro de convivência, os banheiros são novos, mais não receberam manutenção e 

foram vítimas de vandalismo, e estão em péssimo estado de conservação. 

 

FIGURA 47 - Banheiro do Centro de Convivência 

 
Foto de autoria: Antônio Carlos Nogueira Santos, em maio/2011 

 

Na BICEN, os banheiros também receberam reforma e se adequaram as normas da 

ABNT 9050, já o banheiro do RESUN, não possui nenhuma condição de acessibilidade, a 

começar pela entrada que possui degraus sem corrimão, como podemos verificar na figura 48. 

 

Faltam as barras 

de apoio e a porta 

e os outros 

detalhes. 
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FIGURA 48 - Entrada do banheiro do RESUN 

 
Foto de autoria: Antônio Carlos Nogueira Santos, em maio/2011 

 

 O RESUN, podemos afirmar que é um ambiente de trânsito impossível para o 

cadeirante, a começar pela sua entrada, nela existe uma rampa que aparentemente foi 

construída para facilitar a entrada de cargas, portanto a inclinação da rampa, não está de 

acordo com as normas da ABNT 9050/2004. 

 

 FIGURA 49 - Entrada do RESUN 

 
Foto de autoria: Antônio Carlos Nogueira Santos, em maio/2011 

 

Quanto ao dimensionamento das rampas, a norma da ABNT 9050/2004, nos mostra 

que: 
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 A inclinação das rampas deve ser calculada segundo a seguinte equação: 

i=h X100  (1) 

       C 

Onde: i é a inclinação, em porcentagem; h é a altura do desnível; c é o comprimento 

da projeção horizontal. 

Em relação ao dimensionamento de rampas devemos seguir os seguintes critérios: 

a) As rampas devem ter inclinação de acordo com os limites estabelecidos no 

quadro 5. 
b) Para inclinação entre 6,25% e 8,33% devem ser previstas áreas de descanso 

nos patamares, a cada 50 m de percurso (ABNT 9050/2004, p. 42 ). 

 

 

QUADRO 5 - Dimensionamento de rampas 

 
Inclinação admissível em 

cada segmento de 

rampa i (%) 

Desníveis máximos de 

cada segmento de 

rampa h (m) 

Número máximo de 

segmento de rampa 

5,00 (1:20) 1,50 SEM LIMITE 

5,00 (1:20) < i ≤ 6,25 (1:16) 1,00 SEM LIMITE 

6,25 (1:16) < i ≤ 8,33 (1:12) 0,80 15 

Fonte: ABNT 9050/2004. 

 

Em reformas, quando esgotadas as possibilidades de soluções que atendam 

integralmente o quadro 05, podem ser utilizadas inclinações superiores a 8,33% (1:12) até 

12,5% (1:8), conforme quadro 06. 
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QUADRO 6 - Dimensionamento de rampas para situações excepcionais 

 
Inclinação admissível em 

cada segmento de rampa 

i (%) 

Desníveis máximos de 

cada segmento de rampa 

h (m) 

Número máximo de 

segmento de rampa 

8,33 (1:12) ≤ i < 10,00 (1:10 0,20 4 

10,00 (1:10) ≤ i ≤ 12,5 (1:8) 0,075 1 

Fonte: ABNT 9050/2004 

 

 

A inclinação transversal não pode exceder 2% em rampas internas e 3% em rampas 

externas. A projeção dos corrimãos pode incidir dentro da largura mínima 
admissível da rampa em até 10 cm de cada lado, exceto nos casos previstos em 0. A 

largura das rampas (L) deve ser estabelecida de acordo com o fluxo de pessoas. A 

largura livre mínima recomendável para as rampas em rotas acessíveis é de 1,50 m, 

sendo o mínimo admissível 1,20 m. 

Quando não houver paredes laterais as rampas devem incorporar guias de 

balizamento com altura mínima de 0,05 m, instaladas ou construídas nos limites da 

largura da rampa e na projeção dos guarda-corpos. 

Inclinação transversal e largura de rampas : 

Em edificações existentes, quando a construção de rampas nas larguras indicadas ou 

a adaptação da largura das rampas for impraticável, podem ser executadas rampas 

com largura mínima de 0,90 m com segmentos de no máximo 4,00 m, medidos na 

sua projeção horizontal. 
Para rampas em curva, a inclinação máxima admissível é de 8,33% (1:12) e o raio 

mínimo de 3,00 m, medido no perímetro interno à curva. 

 Rampa em curva: 

Patamares das rampas 

No início e no término da rampa devem ser previstos patamares com dimensão 

longitudinal mínima recomendável de 1,50 m, sendo o mínimo admissível 1,20 m, 

além da área de circulação adjacente. 

 Patamares das rampas  

Entre os segmentos de rampa devem ser previstos patamares com dimensão 

longitudinal mínima de 1,20 m sendo recomendável 1,50 m. Os patamares situados 

em mudanças de direção devem ter dimensões iguais à largura da rampa. 
 A inclinação transversal dos patamares não pode exceder 2% em rampas internas e 

3% em rampas externas (ABNT 9050/2004, p. 41-44). 

 

 

No RESUN, outro entrave está no acesso ao interior do mesmo, este se apresenta de 

forma a excluir as pessoas que utilizam cadeira de rodas e que tem a mobilidade reduzida, 

pois sua entrada apresenta um embarcadouro bem estreito, como os que são utilizados para 

levar os animais para o curral, de forma que um cadeirante nunca teria acesso ao local, outra 

opção seria tentar a entrada por fora do embarcadouro, mas esta é muito estreita. 
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FIGURA 50 - Entrada do Restaurante Universitário 

 
Foto de autoria: Antônio Carlos Nogueira Santos, em maio/2011 

 

 De qualquer forma, o cadeirante precisa sair da cadeira e pedir para que alguém o 

coloque dentro do restaurante e só assim ele poderá utilizar as dependências do restaurante, 

mas esta não é a melhor forma, o ideal seria que o cadeirante conseguisse estabelecer a sua 

independência. 

 Outro padrão que não confere com as normas da ABNT 9050/2004, são as dos 

auditórios de todos os ambientes da UFS, Cidade Universitária professor José Aloísio de 

Campos. 

 Começando pela Reitoria, verificamos que não existe nenhum lugar reservado para a 

pessoa com deficiência, na verdade nenhum dos auditórios da Cidade Universitária Professor 

José Aloísio de Campos reservou um espaço para a cadeira de rodas. 
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FIGURA 51 - Auditório da Reitoria 

 
Foto de autoria: Antônio Carlos Nogueira Santos, em maio/2011 

 

O auditório da Reitoria possui uma entrada larga, permitindo o acesso de cadeirantes, 

existem rampas, mas não observamos os espaços reservados para cadeirantes ocuparem o 

recinto. 

 

QUADRO 7 - Espaços para pessoa em cadeira de rodas (P.C.R.) e assentos para pessoas com mobilidade 

reduzida (P.M.R.) e pessoas obesas (P.O.) 

 
Capacidade total de 

Assentos 

Espaços para P.C.R Assento para P.M.R Assento P.O. 

Até 25 1 1 1 

De 26 a 50 2 1 1 

De 51 a 100 3 1 1 

De 101 a 200 4 1 1 

De 201 a 500 2% do total 1% 1% 

De 501 a 1000 10 espaços, mais 1% 

do que exceder 500 

1% 1% 

Acima de 1000 15 espaços, mais 0,1% 

do que exceder 1000 

10 assentos mais 0,1% 

do que exceder 1000 

10 assentos mais 0,1% 

do que exceder 1000 

Fonte: ABNT 9050/2004. 

  



112 
 

Da mesma forma como nas vagas para automóveis, a ABNT 9050/2004, prevê uma 

reserva de vagas para as cadeiras de rodas nesse ambiente, mas na Cidade Universitária 

Professor José Aloísio de Campos, nenhum dos auditórios respeita estas reservas. Analisados 

todos os auditórios, nenhum segue estas normas, seja na Reitoria, nas Didáticas, nos prédios 

Administração Departamental, no CCBS ou no CCBT e ainda no auditório do DEF, que 

possui cadeiras fixas, ou seja, nenhum destes está em consonância com as normas ABNT 

9050/2004. 

Nos auditórios do CCBS e CCBT, os pisos possuem inclinações fora das medidas 

estabelecidas pela ABNT 9050/2004, que admite inclinação longitudinal máxima de 5% 

sendo que inclinações superiores a 5% são consideradas rampas, percebemos ainda um piso 

totalmente irregular, por ser escorregadio, o que não transmite segurança ao deficiente. 

 

FIGURA 52 - Auditório do CCBS 

 
Foto de autoria: Antônio Carlos Nogueira Santos, em maio/2011 

 

 As salas dos prédios das Didáticas V e VI, possuem portas com espaço que permite 

entrar uma cadeira de rodas, como podemos verificar na imagem abaixo, nos prédios mais 

antigos, as portas possuem um espaço menor, mas que permite a entrada de uma cadeira de 

rodas. 
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FIGURA 53 - Entrada das salas dos prédios Didática V 

 
Foto de autoria: Antônio Carlos Nogueira Santos, em maio/2011 

 

Nestas salas receberam cadeiras novas e acolchoadas que dão mais conforto ao sentar, 

mas em alguns casos de deficiência isso não é suficiente, como já visto anteriormente, o 

professor tem que ficar atento a postura do seu aluno e associar ao rendimento acadêmico. 

O prédio Didática I, não possui auditório, no prédio Didática II e em alguns prédios da 

Administração Departamental, o auditório fica no andar superior o que não permite o acesso 

da pessoa com deficiência física. 

O termo acessibilidade está baseado no direito constitucional de ir e vir sem nenhuma 

discriminação, ao ingresso, a permanência e a conclusão dos estudos, inclusive no ensino 

superior, concluir com êxito o curso escolhido pela pessoa com deficiência é um direito dela, 

mas depois desta pesquisa, podemos constatar que na UFS, ainda existem muitas barreiras 

que devem ser resolvidas para determinar a inclusão da pessoa com deficiência em seus 

ambientes, o que depende de atitudes principalmente da gestão da Instituição e também de 

toda a comunidade acadêmica. 

 Como podemos verificar mesmo amparado pela legislação, o deficiente que necessita 

transitar pelos ambientes da instituição, encontra várias barreiras arquitetônicas, barreiras que 

segundo o Decreto 5296 de dezembro de 2004, estão com o prazo vencido. 

 

 

Art. 24.  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 
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instalações desportivas, laboratórios, áreas de lazer e sanitários (BRASIL, 

2004, p. 9). 

 

 

 A administração da UFS deve observar melhor as barreiras encontradas neste trabalho, 

pois este decreto que é lei foi estabelecido no ano de 2004, e determinou um prazo máximo de 

quarenta e oito meses para que todo estabelecimento público se adequasse as normas 

9050/2004, conforme foi afirmado anteriormente. 

 

 

§ 2°  As edificações de uso público e de uso coletivo referidas no caput, já 

existentes, têm, respectivamente, prazo de trinta e quarenta e oito meses, a contar da 

data de publicação deste Decreto, para garantir a acessibilidade de que trata este 

artigo (BRASIL, 2004, p. 10). 

 

 

 Toda comunidade acadêmica deve questionar a Instituição a respeito da acessibilidade 

da Instituição pública Federal de Ensino Superior, que se propõe a estabelecer políticas 

públicas através de ações afirmativas, incentivando o acesso de pessoas com deficiência, mas 

não se prepara para que estas pessoas estejam sempre motivadas a concluir o seu curso de 

escolha com qualidade. 

Com certeza essas tantas barreiras, irão dificultar a permanência e a terminalidade 

acadêmica destas pessoas e as outras tantas que estão por vir, pois no vestibular do ano 2012, 

outras pessoas irão concorrer a mais vagas nesta instituição que incentiva através das ações 

afirmativas, mas desmotiva a partir de um ambiente tão inacessível. 
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4.3 As condições de acessibilidade pedagógica da Cidade Universitária Professor José Aloísio 

de Campos, incluindo utilização de recursos tecnológicos 

 

 

Nosso objetivo agora é analisar as condições de acessibilidade pedagógica do aluno 

com deficiência física na Cidade Universitária Professor José Aloísio de Campos e para tanto, 

iremos utilizar as questões número cinco (05), seis (06), sete (07), oito (08), nove (09), e 

dezesseis (16), do questionário (01) e sete (07), oito (08), nove (09) e dez (10) do questionário 

(02), além dos artefatos físicos, das documentações e das observações diretas, para elucidar as 

questões referentes à acessibilidade pedagógica instituída nesta Instituição. 

Nesta dissertação, já discorremos sobre a diversidade da deficiência física, existem 

várias possibilidades de limitações decorrentes da deficiência, e o mais importante é entender 

que a deficiência física, na maioria das vezes, não ocasiona perda cognitiva. 

 Outro ponto muito importante a se destacar, é que o professor que possui um aluno 

com deficiência física, deve compreender a limitação proveniente da deficiência e saber 

investir no potencial dele, para tentar solucionar os problemas de ordem pedagógica e ajudá-

lo, para que ocorra a plena participação do discente nas ações das rotinas escolares, e para que 

isso ocorra, o essencial é que o professor fique atento e avalie sempre o nível de participação 

de seu aluno. 

 

 

Por exemplo, na Ages, quando eu comecei mesmo a minha vida estudantil desde o 

início, lá desde cedo os professores me ajudavam, principalmente me ajudavam no 

sentido de eu me sentir auto-suficiente, mas não auto-suficiente de eu não precisar 

de ninguém, era no sentido mesmo de eu auto ajudar, tentar no caso de eu ser mais 

independente [...] (Aluno 02 - entrevista em 27/10/2011). 

  

 

Para que a participação do discente seja plena, o professor deve saber identificar as 

necessidades pedagógicas, para que no ambiente escolar sejam desenvolvidas os recursos e as 

estratégias favoráveis ao desenvolvimento acadêmico do aluno, ampliando e qualificando toda 

forma de relacionamento entre o grupo, para que se promova o acesso ao conhecimento 

proposto pela disciplina. 
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FIGURA 54 - Exemplo de uma Tecnologia Assistiva 

 
Foto de autoria: Antônio Carlos Nogueira Santos, em setembro/2010 

 

 Nesta ilustração, podemos verificar um exemplo de Tecnologia Assistiva, criada por 

uma aluna do curso de pedagogia, na disciplina Fundamentos da Educação Inclusiva. Nela a 

discente vivenciou em uma escola, as necessidades de um aluno com paralisia cerebral. Ela 

percebeu que nas atividades com o computador esse aluno, não possuía coordenação motora 

fina suficiente para digitar nas teclas, diante disto ela criou essa munhequeira com um suporte 

fino, de tal forma que ele agora consegue participar das atividades de forma plena. 

Na Cidade Universitária Professor José Aloísio de Campos existem hoje mais de cem 

cursos ofertados na graduação e cada um destes com uma grade extensa de disciplinas, de tal 

forma que cada disciplina possui a sua especificidade, que acarretará uma necessidade 

pedagógica, o professor deve entender essa especificidade e com isso ter condições de 

identificar as estratégias favoráveis ao crescimento pedagógico de seu aluno com deficiência. 
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FIGURA 55 - Exemplo de Tecnologia Assistiva 

 
Foto de autoria: Antônio Carlos Nogueira Santos, em setembro/2010 

 

Para o deficiente físico, a Tecnologia Assistiva é um recurso ou serviço que irá 

eliminar as barreiras pedagógicas, permitindo-lhes o acesso as atividades escolares em 

igualdade de condições aos demais discentes e na maioria das vezes, nem o professor nem o 

aluno tem conhecimentos sobre esse tipo de tecnologia, na figura 55, exibimos mais um 

exemplo de Tecnologia Assistiva criada por outra aluna do curso de Pedagogia da UFS, na 

mesma turma citada anteriormente, atendendo as necessidades de um aluno a partir das 

observações em sala de aula.  

 

 

Eu acho que sim, agora não sei te dizer como (Aluno 07- entrevista em 30/08/2011). 

 

 

 O aluno 07, ao ser questionado nas entrevistas, sobre a necessidade da utilização de 

uma Tecnologia Assistiva em suas atividades escolares, nos mostra uma total incerteza sobre 

a utilização desses recursos, o mesmo ainda relata não ter muita ajuda de seus professores no 

seu curso. Devido à deficiência dele se encontrar no membro inferior, sua limitação ocorre na 

locomoção. 

 

 

Os professores quando chegam à coisa já está feita (Aluno 07- entrevista em 

30/08/2011). 
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 Solicitamos a ele a indicação de um professor para entrevistarmos, o mesmo nos 

relatou que não se lembrava do nome de nenhum dos professores. 

 

 

Para que o educando com deficiência física possa acessar ao conhecimento escolar e 

interagir com o ambiente ao qual ele frequenta, faz-se necessário criar as condições 

adequadas à sua locomoção, comunicação, conforto e segurança (SCHIMER et al., 

2007, p. 27). 

 

 

E de certo, todo professor que toma conhecimento desta tecnologia, acaba 

desenvolvendo recursos para todos os seus discentes, de tal forma que todos os alunos gostam 

e se desafiam diante desses materiais, tornando as aulas mais atraentes e significativas, e 

assim, todos acabam se beneficiando. 

 

 

Se esses alunos tivessem acesso aos recursos tecnológicos que estão disponíveis na 

sociedade teriam, com certeza, uma melhor qualidade de seu processo de 

aprendizagem e consequente inclusão no meio acadêmico em que circulam. Nessa 

perspectiva, algumas tecnologias assistivas favorecem o atendimento educacional 

dos acadêmicos com deficiência na Universidade (MIRANDA; ROCHA, 2009, p. 

36). 

 

 

As Tecnologias Assistivas podem favorecer o desenvolvimento acadêmico da pessoa 

com deficiência na Universidade, equiparando-os aos seus pares. 

Nas entrevistas realizadas, percebemos que de todos os discentes entrevistados 14%, 

não conhecem as possibilidades das Tecnologias Assistivas e 35% não precisaram no ensino 

médio porque a deficiência os acometeu após a esta época. 

 

 

Não, é porque eu terminei o meu segundo grau em 2006 e o A.V.C. eu tive em 2008, 

aí eu não tive problema com isso (Aluno 11 - entrevista em 30/08/2011). 

 

 

E 64% dos alunos entrevistados, possuem limitações de ordem motora a nível de 

membros inferiores, ou a partir do lado esquerdo do corpo, o que não os impedem de 
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manusear os artefatos de ordem pedagógica, acarretando somente déficit de equilíbrio e 

postura, portanto estes alunos até a presente data, não precisaram de Tecnologias Assistivas 

nas escolas. 

 

 

Eu não precisava. No caso da Educação Física eu fui liberado, porque eu perco o 

equilíbrio, andando mesmo, tem horas que seu estou andando escorrego e caio 
(Aluno 12, entrevista em 20/06/11). 

 

 

Já os professores conhecem as possibilidades das Tecnologias Assistivas, mas quando 

se deparam com estes alunos, preferem na maioria das vezes utilizar da compreensão e 

paciência. 

 

 

Mas a gente sente essa necessidade, eu estou tentando criar algum trabalho no 

sentido de projeto de extensão, pra dar suporte ao deficiente visual, seria o cão guia, 

né! Eu pretendo criar uma situação desse tipo (Professor 01 - entrevista em 

14/12/11). 

 

 

            As Tecnologias Assistivas auxiliam as pessoas com deficiência em vários sentidos, 

seja na alimentação, locomoção, no vestuário, nas atividades pedagógicas, no caso da pessoa 

cega o cão guia os auxilia a circular em ambientes extremamente complexos, e pode ser 

considerada uma Tecnologia Assistiva de alto custo. 

 

 

Não! Utilizei muita compreensão, paciência, mudar a forma de trabalhar a aula, de 

uma forma muito mais lenta, falando devagar, de forma que ela pudesse 
compreender, porque ela escrevia em Braille, então não tive nenhuma tecnologia, 

nada! A não ser a minha compreensão, enquanto necessidade do ser humano e 

trabalhar com ela de forma mais individualizada, as vezes repetindo, ficando com 

ela até um pouco mais tarde depois da aula concluída, então foi isso, mas não usei 

nenhuma tecnologia não! (Professor 03 - entrevista em 14/12/11). 

 

 

Na verdade todo professor deve ter muita paciência com as suas turmas, mas as 

Tecnologias Assistivas, podem oferecer aulas mais eficientes a todos, e o mais importante 

sem beneficiar a uns ou prejudicar a outros. 
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A inclusão social como fator fundamental para equidade e desenvolvimento da 

sociedade brasileira, hoje, requer que os educadores estejam, permanentemente, 
informados sobre os processos educacionais e necessidades especiais das pessoas 

com deficiência e das possibilidades das Tecnologias de informação e Comunicação 

(TIC) (MIRANDA; ROCHA, 2009, p. 27). 

 

 

O Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº 10.172/2001, destaca que “o grande 

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

que garanta o atendimento à diversidade humana”. 

A cada dia que passa o professor na sua aula de aula, vai se deparar com o desafio de 

se trabalhar com a diversidade humana, isto é inevitável, um caminho sem volta, e as 

Tecnologias Assistivas irão facilitar os professores em sala de aula. 

A Instituição, que através das cotas estimula o ingresso da pessoa com deficiência em 

seu ambiente acadêmico, deve refletir sobre estas possibilidades, proporcionando ao docente e 

ao discente, condições e apoio, para a realização desses recursos e serviços.  

 

 

Na educação superior, a educação especial se efetiva por meio de ações que 

promovam o acesso, a permanência e a participação dos alunos. Estas ações 

envolvem o planejamento e a organização de recursos e serviços para a promoção da 

acessibilidade arquitetônica, nas comunicações, nos sistemas de informação, nos 

materiais didáticos e pedagógicos, que devem ser disponibilizados nos processos 

seletivos e no desenvolvimento de todas as atividades que envolvam o ensino, a 

pesquisa e a extensão (BRASIL, 2008, p. 11) 

 

 

O Governo Federal, através do Programa Incluir, investiu na criação de Centros de 

Apoio a Pessoa com Deficiência dentro das Instituição Federal de Ensino Superior em todo o 

país e nestes centros o professor deve encontrar pessoal especializado e parceiros que 

ofereçam toda forma de ajuda na criação desses recursos e serviços. 

 

 

Com certeza esse seria um instrumento/ferramenta para se fortalecer a cultura 

inclusiva melhorando assim as relações de convivência entre os diferentes. Tudo que 
possa aproximar e auxiliar o acesso dessas pessoas ao ambiente universitário é 

interessante para a aculturação de hábitos inclusivos (Professor 04 - entrevista em 

13/01/12). 
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Todos os professores entrevistados foram unanimes em afirmar a importância da 

criação de um Centro de Apoio ao Deficiente na Instituição, inclusive afirmando se tornaria 

efetiva a inclusão do aluno. 

 

 

Eu acho importantíssimo, que isso se realmente se efetivasse seria muito bom, 

quanto mais coisa a gente puder fazer, efetivamente, com qualidade, eu apoio! 
Agora fazer de conta não (Professor 03 - entrevista em 14/12/11). 

 

 

As questões que envolvem as rotinas acadêmicas na sala de aula em uma Universidade 

são as mais diversas possíveis, podemos imaginar que a depender de cada curso de graduação, 

existem vários fatores a ser considerados, como por exemplo, o curso de Geologia, que além 

das aulas nas salas de aula comum, exigem também as aulas práticas que são realizadas no 

campo, e neste momento o discente irá lidar com a especificidade deste curso. 

 

 

Rapaz, aqui dentro da Universidade não, agora assim, nas aulas de campo, como eu 
não posso ficar escrevendo e acompanhando, aí eu levo, uma filmadora, um 

gravador e auxílio de colega mesmo né, que anota alguma coisa e depois me passa, e 

todo esse suporte é por conta própria, e assim no primeiro campo, eu tive uma 

dificuldade maior, e eu já fui sanando algumas coisas e então no segundo eu já fui 

mais tranquilo, e assim a medida que vai acontecendo eu vou procurando uma saída 

pra mim né, pra facilitar a minha vida no caso (Aluno 05- entrevista em 11/10/11). 

 

 

No caso do aluno 05, que faz o curso de Geologia, como ele próprio relata, necessita 

de equipamentos de alta tecnologia, que neste momento funciona para ele como um recurso 

que irá lhe favorecer o desenvolvimento acadêmico, neste momento este recurso funcionará 

para ele como uma Tecnologia Assistiva. 

Foi perguntado aos professores da instituição, sobre a formação específica para o 

trabalho com a pessoa que possui deficiência e nenhum dos professores entrevistados possui 

esse tipo de formação para trabalhar com a pessoa deficiente. 

 

 

A minha formação é bastante antiga. E mais recentemente com o advento dos 
incentivos e das preocupações com as pessoas com deficiência. Sempre tentei fazer 

alguns estudos mas individualizados, nunca buscando os órgãos oficiais de oferta de 

cursos pra atender pessoas com deficiência (Professor 06, entrevista em 

17/12/2011). 
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Geralmente, o que acontece é que o professor que ministra aula na Universidade 

Federal se especializa na sua disciplina, faz o doutorado e investe em pesquisas e quase não 

tem tempo para buscar outras especializações, na verdade, a criação de um Centro de Apoio, 

juntamente com as leis, pode ajudar para que o professor trabalhe com a diversidade humana. 

Pensando nessas questões, toda Instituição de Ensino Superior deve ter o maior 

cuidado ao instituir as cotas para as pessoas com deficiência física, pois estas ações 

afirmativas irão ampliar as possibilidades de acesso desses alunos em vários cursos, mas as 

questões pedagógicas e culturais irão influenciar a permanência do aluno no curso e então, as 

ações afirmativas, que surgem decisivamente para corrigir um desequilíbrio recorrente, 

podem ter um resultado diferente do esperado e causar um transtorno enorme na vida da 

pessoa com deficiência, apenas pela frustração de não conseguir realizar o seu sonho de se 

tornar um profissional. 

Segundo o coordenador do programa de ações afirmativas da UFS, o professor Paulo 

Neves, após a avaliação do programa no final de 2011, concluiu que o grupo que apresenta 

maiores distâncias em relação à média geral é o grupo das cotas D, este grupo é o das pessoas 

com deficiência, ele ainda afirma que isto pode estar relacionado a adaptação necessária a 

Universidade e as necessidades especiais do grupo. 

Podemos primeiro observar que para se adaptar a Universidade, primeiro estes alunos 

como qualquer outro necessitam da base que tiveram no educação básica, e analisando o 

questionário, observamos que 58% dos alunos entrevistados afirmam ter tido uma boa base no 

educação básica enquanto que o 42% afirmam não ter tido um bom aproveitamento escolar no 

educação básica. 

 

 

Bom! Eu acho que depende do ponto de vista que você olha, porque é como eu disse 

pra você, que a minha base, eu não sei se você entende como é questão de colégio do 

interior, eles não ligam pra nada, pra vestibular, nem pra nada, eu tive que, pronto! 

A minha história é assim, eu sou de Canindé de São Francisco e eu estudava em 

Nossa Senhora da Glória, todo o dia eu pegava um ônibus, ia e voltava, e foi assim 

que mesmo com toda a dificuldade eu consegui entrar na Universidade, se 

dependesse da escola do meu município eu não estaria aqui hoje. Aí, se não fosse as 

cotas pra os deficientes, não que eu esteja achando que eu gosto de ser deficiente, 

porque isso não é legal, então eu não gosto de ser e também, eu só quero os meus 
direitos, eu não gosto de ganhar vantagem porque eu tenho essa deficiência, porque 

isso não é legal, aí! Eu acho que se não fosse as cotas eu não estaria aqui, por conta 

da minha base, da escola do ensino médio e fundamental, aí eu acho que por esse 

lado ajudou. 

E a falta dessa base eu levo o curso com muita dificuldade, principalmente que o 

meu curso é exatas, só entra as matérias de cálculo, e eu perdi duas matérias de 

cálculo por conta de eu não ter [...] até o professor mesmo ele, depois que saiu os 

resultados ele, foi até aqui na biblioteca, ele teve uma conversa e disse que eu não 
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me preocupasse como eu estava, que eu estava praticamente assim, já que o mundo 

ia acabar. Ele disse que não é assim, que a sua base não foi boa, ele conhece a 

escola, ele já foi lá então ele sabe, e realmente eu vou ter um pouco mais de 

dificuldade no começo do curso por conta, desse déficit da educação da minha base, 

porque o primeiro período das matérias é o seu ensino médio e se você não fez bem 

você não tem uma boa base, então você vai ter dificuldade (Aluno 09 - entrevista em 

01-09-11). 

 

Não, não me dá base nenhuma, porque eu fiz o E.J.A. aí é muito corrido o E.J.A. aí 

eu to tendo agora muita dificuldade com bioquímica, e elementos da anatomia 

humana, aí eu to tendo muita dificuldade, principalmente com bioquímica (Aluno 11 

- entrevista em 30/08/11). 

 

Rapaz não, porque a base do ensino médio é fraca pro nível superior e muito. Os 
professores de hoje em dia é aquele negócio, dá um dever e um exercício, dá um 

trabalho, já passou de ano e aqui não, aqui você tem que ralar mesmo pra tirar nota 

alta (Aluno 12 - entrevista em 20/06/11). 

 

 

Analisando o histórico escolar desses alunos podemos verificar que todos que 

afirmaram ter tido uma boa base, realmente tiveram um aproveitamento satisfatório como 

demonstram o quadro abaixo. 

 

QUADRO 8 - Aproveitamento geral dos alunos com boa base na educação básica 

 

ALUNO Total de 

disciplinas 

cursadas 

MPG RM RF TR 

Aluno 01 20 7,0 01 0 0 

Aluno 02 13 8,0 0 0 0 

Aluno 03 15 7,4 0 0 01 

Aluno 05 11 5,9 03 03 00 

Aluno 06 12 6,9 02 01 02 

Aluno 08 32 7,0 02 05 0 

Aluno 10 
02 

00 0 0 0 

Aluno 13 09 6,5 04 01 0 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Onde MPG, significa média Ponderada geral; RM, significa reprovado por média; RF, 

significa reprovado por falta; TR, significa Trancamento de disciplina. 
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Podemos concluir com este quadro, que estes alunos estão com um aproveitamento 

muito bom. Pois quatro alunos tiveram média ponderada geral acima de 7,0, o que representa 

50%, sendo que o aluno 10, só cursou até agora duas disciplinas e ainda não possui média 

ponderal geral. 

Várias são as questões que envolvem este caso, como a base que este indivíduo teve 

no ensino fundamental e no ensino médio, que irão dar o suporte pedagógico no curso de 

graduação escolhido; as limitações da deficiência que devem ser trabalhadas junto com o 

professor na intenção de estabelecer o potencial do discente e os recursos financeiros que 

exigem o curso em questão. 

Na verdade o essencial seria a Instituição utilizar o Centro de Apoio a Pessoa com 

Deficiência, para orientar o aluno com deficiência na escolha do curso, ainda no processo do 

vestibular, talvez desta forma a Instituição possa colher melhores resultados através das ações 

afirmativas, até mesmo porque a função do Centro é dar todo o apoio, tanto ao discente 

quanto ao docente, para que a inclusão ocorra de fato. 

Outra questão verificada diz respeito ao momento em que a pessoa se tornou 

deficiente, nos relatórios de entrevista verificamos que 43% dos alunos, se tornaram 

deficientes de forma adquirida, normalmente após o término do ensino médio, isto se 

confirma porque eles nem precisaram das Tecnologias Assistivas na educação básica, ou seja, 

estes discentes tiveram uma formação básica como à de qualquer outra pessoa e neste 

momento diante da situação que os comete eles necessitam de uma Universidade que 

promova acessibilidade.  

 

 

Eu não tinha deficiência naquela época e não precisei de nenhuma tecnologia (Aluno 

05 - entrevista em 11/10/11). 

 

 

A época ao que o aluno 05 se refere, é a época da educação básica, ele como próprio 

relata, só se tornou deficiente depois da conclusão do ensino médio, ao sofrer um acidente de 

moto, ou seja, ele neste momento necessita de acessibilidade na Instituição de Ensino 

Superior. 

 

 

No meu caso, eu não tive uma base muito boa, fiz o supletivo, quer dizer, já entrei 

até com essa deficiência, até maior do que a física. E a gente vai correndo atrás, com 
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dificuldade, mas nada que não possa ser superada (Aluno 05 - entrevista em 

11/10/11). 

 

 

O próprio aluno mostra outra deficiência na época da educação básica que não era a 

física, mas a deficiência escolar, que ele, no entanto considera a sua maior deficiência. 

 As barreiras pedagógicas são entraves para o desenvolvimento acadêmico do aluno 

com deficiência e na maioria dos casos o maior fator de evasão dos discentes nas Instituições 

Federais de Ensino Superior, toda instituição deve se preocupar em eliminar essas barreiras e 

a criação de um centro de apoio ao deficiente na instituição poderá facilitar a vida tanto do 

professor, quanto do aluno buscando a motivação para a terminalidade do ensino. 

 

 

A partir desta determinação legal, diretamente relacionada à sua autorização de 

funcionamento, é que muitas universidades começaram a criar ações que garantam 

acessibilidade em sua estrutura arquitetônica, embora, segundo dados da presente 

pesquisa, em uma instituição federal de ensino, revelem que o atendimento apenas à 

infraestrutura espacial, não conseguem minimizar a exclusão destes alunos no 
ensino superior. Aspectos como as condições didático pedagógica de trabalho de 

professores, comprometido pela falta de tecnologias de ajuda para operacionalização 

de um processo de aprendizagem e inclusão deste aluno de modo pleno, encontram-

se entre os principais obstáculos verificados no referido estudo (MIRANDA; 

ROCHA, 2009, p. 30-31). 

 

 

 A iniciativa de implementação desses centros de apoio nas Instituições Federais de 

Ensino Superior, responde aos objetivos de uma prática educacional inclusiva que organiza os 

serviços e disponibiliza recursos e promove atividades que irão desenvolver o potencial de 

todos os alunos, tornando-os atores da participação na aprendizagem, essa ação possibilita o 

apoio aos educadores no exercício de sua função docente, de tal forma que todos sairão 

ganhando. 

 

 

4.4 As condições de acessibilidade atitudinal 

  

 

Agora iremos analisar as condições de acessibilidade atitudinal do aluno com 

deficiência física na Cidade Universitária Professor José Aloísio de Campos e faremos as 
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análises das questões número três (03), quatro (04), quatorze (14), quinze (15), dezessete (17), 

dezoito (18) e dezenove (19) do questionário (01) e cinco (05), seis (06) e sete (07) do 

questionário (02), e quatro (04), cinco (05), seis (06), sete (07), oito (08) e nove (09) do 

questionário (03), além das observações diretas, para entender como se dá à acessibilidade 

atitudinal nesta Instituição. 

 A deficiência desperta curiosidade, interesse, inquietações e normalmente provoca 

grande impacto no ambiente escolar, costuma ser abordada de forma pouco natural e pouco 

espontânea por todas as pessoas e o professor, na maioria das vezes, deve ser o principal canal 

de aproximação e comunicação. 

 

 

As rotinas de relação social em ambientes estabelecidos nos permitem um 

relacionamento com “outras pessoas” previstas sem atenção ou reflexão particular. 

Então, quando um estranho nos é apresentado, os primeiros aspectos nos permitem 

prever a sua categoria e os seus atributos, a sua “identidade social” (GOFFMAN, 

2004, p. 05) 

 

 

A identidade social da pessoa com deficiência é marcada por toda a sociedade e o 

professor nesse momento da apresentação precisa desmistificar estas marcas, para poder 

estabelecer uma relação natural e espontânea. 

 A sociedade tem por característica estabelecer categorias às pessoas. E as pessoas com 

deficiência dentro deste aspecto não tem atributos considerados comuns ou naturais e na 

Universidade essa consideração não é diferente, pelo contrário, as exigências da identidade 

social são ainda maiores.   

 Gonzalez (2002) nos apresenta vários enfoques, que estabelecem os critérios entre o 

ser normal e o ser anormal, critérios clínicos, socioculturais, normativos, subjetivos, 

ideológicos, isto baseado segundo o critério dominante diante de uma perspectiva sócio-

histórica que determinam os sujeitos ao qual se dirige a educação especial. 

 

 

Podemos dizer que, com base nos critérios dominantes do ponto de vista 

sociocultural, escolar (escola como instituição), profissional (docentes), os alunos 

considerados sujeitos da educação especial sofreram um processo de rotulação 

procedente das classificações e tipologias que se realizaram a partir de dimensões-

âmbitos médico-clinicos, por meio de processos diagnósticos pouco adequados, os 

quais, em cosequência causaram efeitos negativos nos próprios sujeitos 

(GONZALEZ, 2002, p. 74). 
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 Como nos mostra os achados de Gonzalez (2002), percebemos que os rótulos criados 

em função de diagnósticos clínicos são a base para determinar a identidade social da pessoa 

com deficiência nos dias de hoje. 

A Universidade tem como principal função, formar a identidade social de cada 

indivíduo que faz parte dela e o professor deve ser o maior articulador dessa formação e para 

tanto, ele deve se despir de toda a forma de preconceito e descriminação e atuar junto a todos 

para que as barreiras culturais sejam destruídas. 

Mas, é claro que essa responsabilidade não é só dele, toda Universidade funciona para 

que cada indivíduo se desenvolva na sociedade, portanto toda comunidade acadêmica deve 

dividir essa função, inclusive o próprio deficiente. 

 Na verdade, os tempos são outros, como vimos no capítulo III, Magalhães (2004) 

afirma que o papel da Universidade deve ser outro, ele deve se adaptar as modificações 

exigência do mercado atual e Fernandes (1984) assegura que a Universidade que se mantiver 

elitista, no sentido tradicional se transformará numa aberração sobre o capitalismo 

monopolista. 

 Portanto, a Universidade deve seguir a Constituição Brasileira de 1988 e sair da 

individualidade para atender a diversidade, sendo esse o seu maior desafio, pois todos têm 

direito a educação, e, assim sendo, ela tem que se expandir e ganhar novos territórios, para 

atender a todas as pessoas. 

 Desta forma, toda comunidade acadêmica deve se transformar para compreender a 

cultura educacional inclusiva, toda esta comunidade, tem que entender as questões aqui 

levantadas, modificar suas atitudes, para que todos sejam respeitados. 

 

 

A sociedade, no seu dia-a-dia, precisa se adaptar às necessidades das pessoas com 

deficiência, dividindo espaços com igualdade e, principalmente, com respeito e 

aceitação às diferenças. As formas limitadas como as escolas e instituições ainda 

atuam, têm levado parcela considerável dos alunos à exclusão, principalmente das 

minorias – sejam elas sociais, sexuais, de grupos étnicos ou de pessoas com 

deficiência. A base da inclusão consiste no conceito de que toda pessoa tem o direito 

à educação e que esta deve levar em conta seus interesses, habilidades e 

necessidades de aprendizagem (MIRANDA; ROCHA, 2009, p. 28). 

  

 

Por isso, o cidadão que se locomove de motocicleta, deve repensar e pensar, antes de 

trafegar e estacionar o seu veículo nas passarelas de pedestre, pois ele não deve ser o único 

beneficiado.  
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A comunidade tem que reivindicar melhores acessos aos prédios de estudo e aquisição 

de conhecimento, bem como melhores condições no processo de aprendizagem, de tal forma 

que não existam mais barreiras pedagógicas. 

A comunidade acadêmica deve repensar as suas atuações culturais, na verdade a maior 

preocupação da Universidade seria encontrar uma maneira de reeducar os seus membros para 

que todos se preocupem em estabelecer uma cultura educacional inclusiva, e o importante é 

que todos sem exceção, direção, professores, funcionários, discentes e inclusive as pessoas 

com deficiência se mobilizassem para vencer este desafio, pois só desta forma iríamos 

modificar esta Universidade.  

Analisando os fatos na Cidade Universitária Professor José Aloísio de Campos, 

percebemos que muito ainda deve ser feito para que a educação seja de fato um direito, pois 

com trinta e três (33) alunos com deficiência aprovados no vestibular de 2010, os cinqüenta e 

três (53) alunos com deficiência aprovados no vestibular de 2011, imaginamos que estes 

devam ter precisado de algum apoio, seja de seu departamento dos seus professores, ou até 

mesmo dos seus pares, sendo assim iremos confrontar os questionários (1), (2) e (3), para 

entender como se dão essas questões. 

Confrontando a questão seis (06) do questionário três (03), com a questão quatorze do 

questionário hum (01), percebemos que partir do questionário (3), somente 16,6% afirmaram 

ter prestado algum tipo de ajuda à pessoa com deficiência. 

 

 

Já! a gente tem alunos de pedagogia com deficiências várias, desde motora, como 

alguns caso cognitivo, que tem necessidades, cegos, surdos [...] (Funcionário C - 

entrevista em 14/12/11). 

 

 

Da mesma forma, analisando o questionário (1), constatamos que somente 14,2% 

recorreram ao seu departamento solicitando algum tipo de ajuda. 

 

 

Não, não, eu fico procurando é, me adaptar, no caso, por conta própria (Aluno 05 - 

entrevista em 11/10/11). 

 

 

Podemos confirmar que o percentual de quem afirma ter ajudado é bastante 

semelhante ao percentual de quem afirma ter solicitado ajuda ao que poderemos concluir que, 
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a pessoa com deficiência solicita pouca ajuda, ou precisa de pouca ajuda dos departamentos, 

isso porque eles preferem ser independentes, ou porque a pessoa com deficiência não acredita 

que a ajuda possa acontecer de fato, conforme o descrito pelo discente a seguir. 

 

 

Veja, como a sala de aula são comuns a todos de todos os departamentos, eu nem 

pensei nessa possibilidade, porque na minha imaginação fértil, eu pensei que o outro 
departamento iria dizer, “- o não ia mudar de sala, ou iria tirar o dele da reta”. 

Porque não tem como dizer pro reitor mudar as carteiras por causa de um aluno. É 

assim, é difícil, é desconfortável, mas não é inviável, ao contrário da escada, que não 

coloca a minha vida em risco sentar numa cadeira desconfortável, só me deixa 

desconfortável e muita das vezes com dor, mas não põe a minha vida em risco, só a 

minha saúde, mais é menos inaceitável. Eu já to meio que calejado das coisas, não 

só pra deficiente, pra não deficiente também, em todos os espaços [...] (Aluno 10 - 

entrevista em 11/10/11). 

 

 

De qualquer forma, a cadeira desconfortável, além de trazer riscos a sua postura, irá 

retirar a sua concentração da aula, diminuindo o seu desenvolvimento acadêmico. Podemos 

concluir então, que o deficiente já traz o estigma dentro de si, talvez por conta de uma 

sociedade que não instituiu o direito da pessoa com deficiência, criando essa cultura na vida 

da pessoa com deficiência, conforme atesta Gonzales (2002), por meio de processos 

diagnósticos pouco adequados, os quais, em consequência, causaram efeitos negativos nos 

próprios sujeitos. 

 Todos os professores entrevistados afirmam que existem pessoas com deficiência em 

seu departamento e compreende que isso é resultado das ações afirmativas, mas apenas 16,6% 

afirmam que alguns desses alunos o procuraram solicitando algum tipo de ajuda, visto a partir 

da questão sete (07) do questionário dois (02). 

 

 

Não, no caso da medicina veterinária temos um aluno, que apresenta uma pequena 

deficiência mas, em algum momento, não houve essa necessidade não (Professor 01 

- entrevista em 14/12/11). 

 

 

 Confrontando esta questão com a questão quinze (15) do questionário um (01), 

percebemos que dos alunos com deficiência, 7,14%, afirmam não ter condições de formar 
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uma opinião a respeito da questão, pois cursou poucas disciplinas e mesmo assim fora do seu 

departamento. 28 56% afirmam que os professores lhe dão toda forma de ajuda. 

 

 

Geralmente eu não me manifesto, assim só se fosse no caso de realmente, como a 

professora perguntou se eu queria fazer a prova na carteira dela, pra ficar mais a 

vontade, pra manusear melhor a calculadora, essas coisas, mas geralmente não, eu só 

recorro mesmo quando não tem jeito, quando eu vejo que não dá. E todos eles me 

vêem como um aluno qualquer, eu não tenho benefício nenhum em relação aos 

outros, não tenho diferença nenhuma (Aluno 05 - entrevista em 11/10/11). 

 

 

A maioria das pessoas com deficiência quer mostrar que são independentes e não 

solicitam ajudas, eles só irão recorrer a alguma forma de ajuda em último caso. Já outros se 

aproveitam da situação da deficiência e entendeu que todos devem além da ajuda comum, 

facilitar todas as questões que envolvem o seu dia-a-dia. 

 

 

O professor não me ajudou nenhum um pouco, e o de bioquímica o professor 

também me deixou reprovada. Há a professora de psicologia foi uma maravilha, a 

professora de sociologia também foi uma maravilha, levou computador pra eu fazer 

a prova e tudo, mas esses dois, o de bioquímica e o de elementos, não! É mais a 

prova de elementos a prática tem que ser escrita, aí tem que ter uma pessoa pra eu 

falar e ela escrever, porque não pode ser no computador, a não ser que tenha um 

esquema assim um esquema do corpo humano pra eu escrever as partes (Aluno 11-

entrevista em 30/08/11). 

 

 

 E o restante, que representa 42,84% dos alunos com deficiência, afirmam que não 

precisam de nenhuma ajuda por não ter tido nenhuma dificuldade nas rotinas acadêmicas. 

 

 

Eu nunca tive nenhuma dificuldade (Aluno 06 - entrevista em 14/09/11). 

 

 

 Ao que podemos considerar que na Universidade Federal de Sergipe a maioria dos 

professores só irá prestar alguma forma de ajuda se forem solicitados pelo aluno com 

deficiência, isso pode ser resultado de uma sala cheia, geralmente são quarenta (40) alunos 
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por sala, o que dificulta a inclusão do aluno deficiente. E que o professor precisa realmente 

entender e avaliar a real necessidade da pessoa com deficiência, pois infelizmente alguns 

tentam se aproveitar da sua condição para obterem benefícios e na verdade, apesar de ter os 

seus direitos garantidos, ele precisa se desenvolver como qualquer outro aluno, sem 

distinções. 

 Todos os professores entrevistados entendem bem a proposta das ações afirmativas, e 

isso é um fator que garante a preparação de um ambiente, no que tange ao aspecto atitudinal, 

para que ocorra a inclusão, pois eles sabem que a partir dessas ações, irão se potencializar a 

entrada de alunos com deficiência em suas turmas. 

 Agora, 33,3% dos professores entrevistados não aprovam as ações afirmativas 

instituídas na Universidade, porque entendem que o correto seria uma melhor preparação do 

ensino que antecede a Universidade, para que todos saiam da Universidade com a devida 

preparação. 

 

 

Totalmente não! Essa questão ela gera muita discussão, porque..., tem que se haver 

sim, que garanta a entrada desses alunos. Mas eu não sei se... na verdade eu sou a 

favor da qualificação das escolas públicas, o que está havendo hoje em dia, pelos 

governos em si, é que a gente está colocando os alunos na Universidade, e  aí eu 

vejo como professora, os alunos sem preparação. O investimento eu acho que, 

deveria ser é no básico: médio e fundamental, e o que está acontecendo é que o 
governo está inserindo pra ficar com aquela visão de um Brasil com bastantes 

estudantes com formação universitária, com bastantes pessoas com formação 

universitária, mas até que ponto vai valer essa formação universitária né? A gente 

está vendo os alunos entrando sem base e a gente muitas das vezes, não tem como 

trabalhar tanto esse aluno, porque uma disciplina ou um curso, a gente não consegue 

dar a base que ele precisava, entendeu. Então o aluno, muita das vezes o aluno acaba 

saindo despreparado profissionalmente, então isso está virando uma bola de neve 

(Professor 02 - entrevista em 19/12/11). 

 

 

 Outros já entendem que as ações afirmativas, não oferecem condições reais as 

necessidades do ser humano e que não irão resolver os erros cometidos no passado. 

 

 

Eu sou contra, porque eu acho que falta no Brasil uma perspectiva de atendimento 

efetiva as reais necessidades do ser humano. E portanto, cotas, compensar coisa que 

não foi feita no tempo certo, na data certa, com as condições corretas, pra mim não 

resolve. 

Desaprovo e discordo porque são falsas e não oferecem condições reais. São fatos de 

elementos de propaganda da Universidade. De se fazer de conta que está atendendo 

determinações de políticas governamentais e na verdade não se efetivam realmente. 

A prova está aí sobre a acessibilidade (Professor 03 - entrevista em 14/12/11). 
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 Podemos interpretar que a real necessidade das ações afirmativas, é provocar um 

aumento efetivo dos alunos com deficiência na Universidade e que desta forma, esta seja 

obrigada a se preparar para a inclusão, dessa forma as ações afirmativas seriam o motor de 

arranque para que se efetive a inclusão. 

 Já dos funcionários da Instituição, 20% não entendem o que sejam as ações 

afirmativas instituídas da UFS e 20% não apóiam as cotas de uma forma geral. 

 Ou seja, a maioria dos professores e dos funcionários aprovam e apóiam as cotas, os 

que nos dá condição de afirmar que isto é um fator relevante para que eles possam entender o 

que isso provoca na instituição e tudo que seja necessário para que se estabeleça uma 

modificação na cultura desenvolvida na Universidade. 

 De todos os funcionários entrevistados, 20% acredita que seja indiferente a 

necessidade de se qualificar os funcionários da Instituição, para que todos eles atendam com 

qualidade o aluno com deficiência e 20% declararam não saber sobre a importância de se criar 

um centro de apoio ao aluno com deficiência na Instituição. 

 De toda forma, a maioria deles, 80% acredita que sejam necessários cursos que 

qualifiquem o funcionário para realizar um atendimento sem deixar aberta nenhuma lacuna. 

 

 

Sim, com certeza, tanto que no plano de capacitação, que é o programa de atividades 

para o desenvolvimento do servidor, eu creio que a uma lacuna nesse aspecto da 

recepção desse tipo de público, não só o público estudantil, mas creio que o público 
externo, ou até o próprio deficiente que está no quadro da Universidade. Então, há 

uma lacuna desse atendimento para esse público, a gente sente realmente uma 

necessidade, então um curso de libras, um curso de Braille, ou o domínio de 

softwares específicos, então né! Carece muito (Funcionário C - entrevista em 

14/12/11). 

 

 

 E 80% deles também acreditam que seja necessária a criação de um centro de apoio ao 

aluno com deficiência que dê toda condição necessária para o desenvolvimento deste aluno. 

 

 

Com certeza, quem não tem a deficiência tem o centro de apoio né! Porque não fazer 
um pra quem realmente necessita, ter um local que o oriente, que faça acontecer os 

seus direitos, então com certeza, apoio realmente a criação (Funcionário C - 

entrevista em 14/12/11). 
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 Esses fatores são importantes para entendermos o que pensam os funcionários da 

Instituição a respeito da inclusão e o que eles podem fazer para minimizar as questões 

atitudinais buscando a melhor solução aos problemas enfrentados pelos alunos com 

deficiência, mas de fato muito ainda estar por acontecer, pois tivemos funcionários que 

negaram dar a sua contribuição para essa pesquisa, pelo simples fato de entender que se 

tratava de uma pesquisa que envolvia pessoas com deficiência. 

 Outro ponto a se considerar nessas análises é o fato de que 71,44% deles afirmam que 

se sentem felizes com a ajuda dos seus pares, esta maioria expressa que o convívio com a 

diferença modifica a cultura dos demais discentes. 

 

 

Não, até eu sinto assim, um pouco orgulhoso por eles, porque eles me ajudam pra 

caramba [...] (Aluno 04 - entrevista em 30/08/2011). 

 

 

 Já 21,42%, não solicitam a ajuda de ninguém e preferem que aconteça desta forma, 

percebemos com isso que a pessoa com deficiência na sua maioria prefere não incomodar os 

outros demonstrando total independência e quando aceitam auxílio de outra pessoa é mais 

pela educação do que pela necessidade. 

 

 

A verdade, é que eu normalmente não preciso e eu sou meio, nem sei se isso é 

machismo, mas assim, eu sou do tipo que eu não sou muito de pedir auxílio, ou de 

aceitar auxílio, claro que quando me oferecem normalmente eu aceito, muito mais 

pra ser gentil, do que por necessidade [...] (Aluno 10 - entrevista em 11/10/11). 

 

 

E 7,14% afirmam que a ajuda dos demais alunos é indiferente, talvez por ele preferir 

mostrar que não prefere a ajuda de ninguém, ou porque eles escondem que são deficientes, ou 

ainda por que ninguém percebe a deficiência deles. 

 

 

Eles entendem e me tratam indiferente (Aluno 09 - entrevista em 01/09/11). 
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E por fim, 64,2%, afirmam que poderiam levar sem maiores problemas a sua 

graduação, e que até pensam que os outros podem ter alguma deficiência em relação à 

graduação na Universidade, maior do que a deficiência física. 

 

 

Não, né, porque eu acho que depende mais da vontade da pessoa, de querer e ir lá e 

fazer, tem a dificuldade né, mas a pessoa que não tem deficiência tem outros... que 
as vezes pode ser até pior do que uma deficiência física né! Que a gente tenha 

(Aluno 07- entrevista em 30/08/11). 

  

 

 Já 35,8% entendem que a deficiência física lhe causa vários empecilhos, que 

prejudicam o seu desenvolvimento acadêmico. 

 A partir dessas análises, verificamos que o convívio com a pessoa com deficiência, 

transforma o indivíduo, uns se assustam com o fato e preferem não se envolver, mas a maior 

parte das pessoas deixa se levar pela solidariedade e fazem a diferença para que se estabeleça 

a inclusão social, como fator essencial para o desenvolvimento da sociedade brasileira. 

 Mas ainda existem muitos entraves e a Universidade, como Instituição que trabalha na 

formação de cada indivíduo que compõe a sociedade em seu entorno, deve enfrentar o desafio 

de se modificar para garantir toda transformação na cultura educacional inclusiva. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

"E a representação – fosse ela festa ou saber – se dava como repetição: teatro da vida 

ou espelho do mundo, tal era o título de toda a linguagem, sua maneira de anunciar-

se e de formular seu direito de falar."  

Michel Foucault 

 

 

 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 pelo aluno 11 desta 

pesquisa, onde o professor legal é 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 
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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. 

A escola de hoje erra ao refletir um tipo de sociedade que não existe mais, 

desconectando-se do modelo atual de convivência, desde os fins do século XX encontra 

dificuldades tanto em trabalhar o conhecimento quanto exercitar as relações entre poder e 

direito. A escola atual ainda não percebeu que não cabe mais o poder unilateral do professor, 

ou do diretor sobre o aluno. Urge construir uma disciplina coletiva, sendo um dos caminhos o 

fortalecimento dos procedimentos centrados em leis de convivência escolar, assim, a 

construção coletiva permite que todos sejam responsáveis. Hoje, não motiva mais relacionar 

direitos e deveres, muitas vezes mais deveres do que direitos. É preciso que os atores do 

sistema escolar tenham participação na construção e aplicação dos regimentos internos. 

Importante que, quando forem buscar direitos ou deveres, tenham a certeza de que os mesmos 

serão analisados e seus pleitos processados a tempo. 

Novas condutas devem funcionar como exercício pedagógico de aprendizagem. Não 

dá mais para professor, diretor ou outras autoridades escolares elaborarem e aplicarem 

unilateralmente, e alunos e pais serem apenas objetos. O poder da soberania foi substituído 

pelo da disciplina, e a escola ainda não percebeu. 

A violência recebe um reforço, já que, com outros atores e a mesma atitude, a escola 

não acompanhou as mudanças sociais. O alunado de hoje não é o mesmo de anos atrás, do 

silêncio, da aceitação para com as verdades apresentadas pelos educadores, a web traz 

verdades e inverdades de uma forma mais veloz que a televisão. Se a escola não repensar 

novas estratégias estará fadada ao descrédito antes de terminar a primeira metade do século 

XXI. 

Como a sociedade está cada vez mais complexa, novos problemas e novas 

necessidades se projetam, sendo necessária a reinterpretação da igualdade e reinterpretar esta 

igualdade na escola passa também pela reinterpretação do direito educacional na comunidade 

escolar, que irá se projetar para a vida em sociedade. 

E uma reinterpretação dessas igualdades, pode ser conduzida num de seus vieses 

através da maior participação dos atores do sistema na elaboração e aplicação dos regimentos 

internos de cada escola, atualizados a cada ano e com resultados em tempo hábeis. A escola 

não pode continuar omitindo o exercício pedagógico do direito entre seus atores, como 

sempre fez em sua existência, todos os discentes precisam participar deste processo, inclusive 

a pessoa com deficiência, pois só assim eles irão valorizar o direito e direito é cidadania.  
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Um dos caminhos para a escola do século XXI é fortalecer a convivência centrada na 

participação de seus atores na elaboração e aplicação do direito educativo para que possam ser 

ao mesmo tempo, sujeitos e objetos da relação de poder, para assim começarem a entender 

sobre a responsabilidade social. E a Universidade de hoje, foco dessa dissertação, necessita 

dessa base para conseguir estabelecer uma cultura educacional inclusiva, de tal forma, que 

todos tenham os mesmos direitos, independente de sua identidade social, marcada ou não.  

O avanço seria extraordinário, porque ao se estabelecer uma cultura educacional 

inclusiva, a Universidade iria beneficiar a toda comunidade acadêmica, de tal forma que o 

Governo daria todo apoio ao crescimento desta casa, os gestores em seus projetos, pensando 

em incluir, pensariam nos mínimos detalhes e na Universidade não haveria mais nenhuma 

barreira de nenhuma espécie, priorizando a diferença, os professores estariam mais 

qualificados e o ensino seria mais justo e democrático, e todos os discentes teriam mais 

consideração com o ambiente educacional, defendendo a honra da Universidade e fazendo 

questão de participar do processo acadêmico. 

Para Miranda e Rocha (2009), o papel social da Universidade, não pode ser indiferente 

a diferença, de maneira fundamental todo processo educacional precisa ser mais justo e 

democrático. Toda a sociedade precisa assumir a dívida histórica com a educação, inclusive a 

educação da pessoa com deficiência, e não só a Universidade deve se preocupar em reparar os 

erros do passado. Miranda e Rocha (2009), afirmam ainda que os aspectos legislativos, como 

as normas e as penas não irão dar conta desses reparos, e as políticas públicas educacionais 

precisam investir na qualificação dos professores, nos recursos tecnológico além da 

assistência estudantil nas Universidades, pois é necessário garantir a permanência desses 

alunos. 

 A educação deve ser pensada como um direito de todos e não como um privilégio de 

poucos e devemos tratá-la com dignidade, pois é através dela que se dará o desenvolvimento 

da Nação, dessa forma, o aluno com deficiência deve ter o seu direito garantido, para ele não 

basta estar matriculado na escola, lá ele deve permanecer e conseguir terminar a sua 

formação. 

 E a Universidade não pode se preocupar somente com o acesso das pessoas com 

deficiência, como visto nessa dissertação, a pessoa com deficiência física, precisa de toda 

forma de acessibilidade e não somente entrar na Universidade através das ações afirmativas, 

pois elas têm todos os seus aspectos cognitivos preservados, ela precisa de acessibilidade, 

arquitetônica, pedagógica e atitudinal, e que isso ocorra desde a educação básica, para que ela 

possa enfrentar o curso superior com dignidade. 



138 
 

 Dando-se oportunidade, todos vencerão, inclusive a pessoa com deficiência física. A 

exemplo temos o caso de Gabriela “Gaby” Brimmer (1947-2000), que segundo Brimmer e 

Poniatowska (2009), era filha de europeus refugiados no México e apesar de inteligente e 

lúcida, tinha problemas neurológicos (Paralisia Cerebral), que a impediam que ela tivesse 

controle sobre seu corpo. Com a ajuda da mãe e da governanta, ela tornou-se famosa ao 

escrever um livro usando uma máquina elétrica, operada com um único membro funcional de 

seu corpo, o pé esquerdo, a única parte de seu corpo que ela podia controlar e desta forma, ela 

venceu também a educação básica, em 1955, ingressou na escola primária, um centro de 

reabilitação, convivendo com um mundo que tinha dificuldade em aceitar a diversidade, nessa 

escola um professor reconhecendo o seu talento com as palavras recomendou-a que ela se 

tornasse uma escritora. Em 1967, Brimmer entrou em uma escola regular, e mesmo assim, em 

1971, ela foi aceita no departamento de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Nacional 

Autônoma do México como uma Socióloga, mas não se formou. 

 Por fim, a problemática da dissertação se estruturou em torno das questões 

norteadoras e dos objetivos que foram identificar as dificuldades de acessibilidade 

arquitetônica, atitudinal e pedagógica encontradas pelas pessoas com deficiência na UFS e 

verificar os recursos utilizados pelos alunos nesta Instituição. 

Na verdade, depois desta pesquisa, podemos afirmar que as ações afirmativas não irão 

disseminar a eliminação das barreiras como as vistas na cidade professor José Aloísio de 

Campos, isso porque, as cotas foram instituídas neste Campus no ano de 2010, após a 

Resolução CONEPE n° 80/2008, e ainda no ano de 2012, dois anos depois do ingresso de 

várias pessoas com deficiência, encontramos barreiras tais como: 

- Salas de aula com cadeiras desconfortáveis; 

- Balcões de atendimento com altura fora do previsto pelas normas da ABNT 9050/2004; 

- A falta de acesso ao andar superior dos prédios que existem neste Campus, de tal forma que 

as pessoas com deficiência não podem frequentar as salas de estudos da Biblioteca Central; 

Eles não podem reclamar seus direitos, nem participar da escolha das normas na Reitoria, 

como já visto ser tão necessário, para a formação do indivíduo; Eles não podem participar dos 

eventos que acontecem nos andares superiores das Didáticas; 

- Eles não podem escolher os livros das bibliotecas com independência, pois os corredores da 

mesma, não estão de acordo com a norma da ABNT 9050/2004. 

- Eles não podem frequentar todos os banheiros, por conta de uma reforma mal feita e por 

falta de conservação, proveniente da degradação de vândalos; 
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- Eles não podem frequentar os ambientes da Convivência da Instituição, primeiro porque 

ficam muito longe e a Instituição não possui um serviço de transporte interno e segundo 

porque encontraram barreiras como mesas de trailer no acesso; 

- Eles não conseguem transitar com segurança e autonomia pelos vários prédios do Campus, 

pois encontram pisos esburacados e barreiras como motocicletas transitando ou estacionadas 

indevidamente; 

- Também os corredores não dão segurança e autonomia, pois oferecem pisos escorregadios; 

- Eles não conseguem estacionar os carros adaptados, por falta de reserva de vagas ou por 

vagas mal sinalizadas; 

- O Restaurante Universitário sem nenhuma condição de acessibilidade; 

- Rampas com inclinação fora das normas da ABNT 9050/2004; 

- Auditórios sem vagas reservadas para as cadeiras de rodas; 

- Professores que na sua maioria, não identificam as necessidades pedagógicas das pessoas 

com deficiência e portanto não investem no seu potencial. 

E diante de tantas barreiras, como pode a pessoa com deficiência se manter até o fim 

no seu curso? 

 Para se manter em um curso de graduação, os alunos com deficiência também não 

podem enfrentar barreiras pedagógicas como professores alheios as dificuldades dos alunos, 

que não conseguem identificar as necessidades pedagógicas e em consequência não irão 

investir no seu potencial, e professores que por sua vez, não possuem nenhuma ajuda da 

Instituição, simplesmente porque a dificuldade burocrática para se criar um centro de apoio 

para a pessoa com deficiência é da mais alta complexidade, e na verdade, a criação desse 

centro deveria ser a necessidade de uma Instituição que realmente deseja incluir o deficiente. 

 De fato, muito mais que as ações afirmativas, a Instituição inclusiva, em primeiro 

plano deveria procurar instituir uma cultura educacional inclusiva, de tal forma que todos se 

preocupassem efetivamente em abraçar a inclusão de todo o tipo de pessoa, pois um ambiente 

preparado culturalmente tem muito mais possibilidades de efetivar o processo de inclusão. 
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Apêndice B 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

NÚCLEO DE PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

 

Pesquisa: ACESSIBILIDADE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA: O CASO 

DA UFS 

Autor: Antônio Carlos Nogueira Santos 

Orientadora: Prof.ª Dra. Verônica dos Reis Mariano Souza 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA O ALUNO 

I - Dados de Identificação 

Nome:________________________________________Identidade nº: _________________ 

Sexo: M (    )      F (    )    Data de nascimento:___/____/____ 

Endereço: ________________________________________________________________  

Bairro:______________________        Cidade:____________________________________ 

CEP:__________________ Telefone para contato:______________________________ 

II – Dados sobre a pesquisa científica 

Título: Acessibilidade no Ensino Superior: A inclusão de pessoas com deficiência física na 

Universidade Federal de Sergipe, um estudo de caso 

Pesquisador: Antônio Carlos Nogueira Santos 

Orientadora: Profa. Dra.  Verônica dos Reis Mariano Souza 

III – Termo de Consentimento 

Prezado(a) Aluno(a) 

 Estamos realizando uma pesquisa que tem o objetivo de identificar como ocorre o 

processo de inclusão de pessoas com deficiência física na Universidade Federal de Sergipe 

 O estudo será realizado por meio de entrevista com aplicação de questionário e coleta 

de dados em diários de campo, não oferecendo qualquer risco, desconforto e despesas 

financeiras a vossa senhoria. Sua participação é voluntária, não afetando suas atividades. 

Além de que o senhor(a) tem a liberdade de desistir a qualquer momento, deixando de 

participar da pesquisa, sem qualquer prejuízo. 



 
 

 Os resultados do estudo serão importantes porque oferecerão subsídios para à adoção 

de medidas que possam contribuir para a formação universitária dos alunos com deficiência 

física na Universidade Federal de Sergipe. 

 As informações obtidas nos questionários serão confidenciais e utilizadas apenas com 

propósito científico, os mesmos têm como objetivo verificar o conhecimento do mestrando(a) 

sobre processo de formação do estudante de graduação com deficiência física nesta Instituição 

de Ensino Superior. Além disso, o(a) senhor(a) poderá ter acesso, a qualquer tempo, às 

informações sobre a pesquisa, eliminando possíveis dúvidas. 

IV – Informações dos nomes, endereços e telefones dos responsáveis pelo 

acompanhamento da pesquisa. 

1. Antônio Carlos Nogueira Santos. Estudante de Pós Graduação da Universidade Federal de 

Sergipe. Rua Tereza Cristina Almeida Santana, casa 59 Cj. Beira Mar II  -  Bairro: Atalaia 

Velha – Aracaju/Se. Telefones: (79) 3243-3743 (residencial), (79) 9816-5116(celular). 

2. Verônica dos Reis Mariano Souza -  Departamento de Educação da Universidade Federal 

de Sergipe. Av. Beira mar, SN – Bairro: 13 de Julho – Aracaju/Se. Telefones (79) 2105-6757 

(comercial),  

VI – Consentimento pós-esclarecido 

Declaro que, após convenientemente esclarecido(a) pelo pesquisador, e, tendo entendido o 

que me foi explicado, consinto em  participar da presente pesquisa. 

 

 Aracaju/Se, ______ de _________________ de 2011. 

 

__________________________________           __________________________________ 

                Assinatura do pesquisador                                 Assinatura do Sujeito da Pesquisa 

 

 

  



 
 

Apêndice C 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

NÚCLEO DE PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

 

Pesquisa: ACESSIBILIDADE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA: O CASO 

DA UFS 

Autor: Antônio Carlos Nogueira Santos 

Orientadora: Prof.ª Dra. Verônica dos Reis Mariano Souza 

 

 QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA PARA O ALUNO DEFICIENTE FÍSICO 

1. Identificação: 

1.1 Nome: __________________________   

1.2 Curso:___________________ 

1.3 Características da deficiência:________________________________________________ 

1.4 Classificação CID-10 da deficiência: __________________________________________ 

1.4 Bairro onde reside: __________________________________ 

1.5 Gênero: (    ) Feminino  (    ) Masculino (    ) Não informado 

2. Qual o seu ano de ingresso na Instituição de Ensino Superior? 

_________________________ 

3. Você encontrou dificuldades na realização do processo seletivo seriado? 

_________________________________________________ 

4. Caso seja sim, quais forma as dificuldades? 

____________________________________________________________________ 

5. Qual a instituição de ensino médio que você cursou? 

__________________________________________________________________ 



 
 

6. Ela disponibilizava tecnologias assistivas para facilitar as suas atividades escolares? 

_______________________________________________________________________ 

7. caso seja sim, quais foram? 

______________________________________________________________________ 

8. Você acredita que o suporte educacional que você teve na instituição de ensino médio te 

favorece no aprendizado nesta Instituição de Ensino Superior? 

Em que sentido este suporte te favorece nesta Instituição? 

 ________________________________________________________________________  

9. Em que sentido este suporte te favorece na instituição? 

___________________________________________________________________________ 

10. Você tem dificuldade em chegar à Universidade? 

_____________________________ 

11. Quais as dificuldades encontradas em seu trajeto dentro do campus até as salas de estudo? 

 ________________________________________________________________________  

12. Quais as dificuldades encontradas em seu trajeto nas áreas de conveniência da Instituição? 

___________________________________________________________________________ 

13. Você tem algum tipo de dificuldade nas suas salas de estudo? 

__________________________________________________________________________ 

14. Caso seja sim, você já recorreu ao seu departamento em busca de soluções para estas 

dificuldades? 

________________________________________________________________________ 

15. Os professores te ajudam perante as dificuldades encontradas no decorrer de seu curso? 

_________________________________________________________________________ 

 



 
 

16. Você precisa de alguma tecnologia assistiva para facilitar o seu processo de 

aprendizagem? Se sim, a instituição lhe oferece alguma ajuda neste sentido? 

_________________________________________________________________________ 

17. Os funcionários do seu departamento te dão apoio, em relação as dificuldades encontradas 

por você no seu dia-a-dia? 

_________________________________________________________________________ 

18. Ou você encontra mais apoio junto aos seus companheiros de curso? 

___________________________________________________________________________ 

19. Você acredita que se não fosse deficiente, conseguiria encontrar a terminalidade 

acadêmica, nesta instituição com maior facilidade, por que? 

__________________________________________________________________________  

20. Quais sugestões você daria para a melhoria da acessibilidade nesta Instituição? 

_________________________________________________________________________ 

 



 
 

Apêndice D 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

NÚCLEO DE PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

 

Pesquisa: ACESSIBILIDADE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA: O CASO 

DA UFS 

Autor: Antônio Carlos Nogueira Santos 

Orientadora: Prof.ª Dra. Verônica dos Reis Mariano Souza 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA O PROFESSOR 

I - Dados de Identificação 

Nome:_________________________________________Identidade nº: _________________ 

Sexo: M (    )      F (    )    Data de nascimento:___/____/____ 

Endereço: ________________________________________________________________  

Bairro:______________________        Cidade:____________________________________ 

CEP:______________________Telefone para contato:______________________________ 

II – Dados sobre a pesquisa científica 

Título: Acessibilidade no Ensino Superior: A inclusão de pessoas com deficiência física na 

Universidade Federal de Sergipe, um estudo de caso. 

Pesquisador: Antônio Carlos Nogueira Santos 

Orientadora: Profa. Dra.  Verônica dos Reis Mariano Souza 

III – Termo de Consentimento 

Prezado(a) Professor(a) 

 Estamos realizando uma pesquisa que tem o objetivo de identificar como ocorre o 

processo de inclusão de pessoas com deficiência física na Universidade Federal de Sergipe 

 O estudo será realizado por meio de entrevista com aplicação de questionário e coleta 

de dados em diários de campo, não oferecendo qualquer risco, desconforto e despesas 

financeiras a vossa senhoria. Sua participação é voluntária, não afetando suas atividades. 

Além de que o senhor(a) tem a liberdade de desistir a qualquer momento, deixando de 

participar da pesquisa, sem qualquer prejuízo. 



 
 

 Os resultados do estudo serão importantes porque oferecerão subsídios para à adoção 

de medidas que possam contribuir para a formação universitária dos alunos com deficiência 

física na Universidade Federal de Sergipe. 

 As informações obtidas nos questionários serão confidenciais e utilizadas apenas com 

propósito científico, os mesmos têm como objetivo verificar o conhecimento do mestrando(a) 

sobre processo de formação do estudante de graduação com deficiência física nesta Instituição 

de Ensino Superior. Além disso, o(a) senhor(a) poderá ter acesso, a qualquer tempo, às 

informações sobre a pesquisa, eliminando possíveis dúvidas. 

IV – Informações dos nomes, endereços e telefones dos responsáveis pelo 

acompanhamento da pesquisa. 

1. Antônio Carlos Nogueira Santos. Estudante de Pós Graduação da Universidade Federal de 

Sergipe. Rua Tereza Cristina Almeida Santana, casa 59 Cj. Beira Mar II  -  Bairro: Atalaia 

Velha – Aracaju/Se. Telefones: (79) 3243-3743 (residencial), (79) 9816-5116(celular). 

2. Verônica dos Reis Mariano Souza -  Departamento de Educação da Universidade Federal 

de Sergipe. Av. Beira mar, SN – Bairro: 13 de Julho – Aracaju/Se. Telefones (79) 2105-6757 

(comercial),  

VI – Consentimento pós-esclarecido 

Declaro que, após convenientemente esclarecido(a) pelo pesquisador, e, tendo entendido o 

que me foi explicado, consinto em  participar da presente pesquisa. 

 

 Aracaju/Se, ______ de _________________ de 2011. 

 

                                                                                                                       

__________________________________        ___________________________________ 

            Assinatura do pesquisador                   Assinatura do Sujeito da Pesquisa (professor) 

  



 
 

Apêndice E 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

NÚCLEO DE PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

 

Pesquisa: ACESSIBILIDADE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA: O CASO 

DA UFS 

Autor: Antônio Carlos Nogueira Santos 

Orientadora: Prof.ª Dra. Verônica dos Reis Mariano Souza 

 

QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA PARA O PROFESSOR 

 

1. Data da entrevista: _____/______/2011 

2. Identificação da(o) professor(o): ____________________________________________  

3. Tempo de formação: __________________________________________________ 

4. Tempo que trabalha na instituição:_______________________________________ 

5. De que forma você entende as ações afirmativas instituídas nesta instituição: 

6. Você aprova e apóia as ações afirmativas instituídas nesta instituição: 

7. Algum aluno com deficiência já precisou de seu apoio para conclusão de atividades de 

classe: 

8. Você já se utilizou de tecnologias assistivas neste apoio: 

9. Você acredita que seja importante a criação de um centro de apoio ao professor e ao aluno 

nesta instituição que dê o suporte necessário as dificuldades do aluno com deficiência: 

10. Na sua formação, você teve a preocupação em buscar alguma especialização para dar 

suporte ao aluno com deficiência: 

  



 
 

Apêndice F 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

NÚCLEO DE PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

 

Pesquisa: ACESSIBILIDADE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA: O CASO 

DA UFS 

Autor: Antônio Carlos Nogueira Santos 

Orientadora: Prof.ª Dra. Verônica dos Reis Mariano Souza 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA O SERVIDOR PÚBLICO 

FEDERAL 

I - Dados de Identificação 

Nome:_________________________________________Identidade nº: _________________ 

Sexo: M (    )      F (    )    Data de nascimento:___/____/____ 

Endereço: ________________________________________________________________  

Bairro:______________________        Cidade:____________________________________ 

CEP:___________________ Telefone para contato:______________________________ 

II – Dados sobre a pesquisa científica 

Título: Acessibilidade no Ensino Superior: A inclusão de pessoas com deficiência física na 

Universidade Federal de Sergipe, um estudo de caso 

Pesquisador: Antônio Carlos Nogueira Santos 

Orientadora: Profa. Dra.  Verônica dos Reis Mariano Souza 

III – Termo de Consentimento 

Prezado(a) Servidor(a) 

 Estamos realizando uma pesquisa que tem o objetivo de identificar como ocorre o 

processo de inclusão de pessoas com deficiência física na Universidade Federal de Sergipe 

 O estudo será realizado por meio de entrevista com aplicação de questionário e coleta 

de dados em diários de campo, não oferecendo qualquer risco, desconforto e despesas 

financeiras a vossa senhoria. Sua participação é voluntária, não afetando suas atividades. 

Além de que o senhor(a) tem a liberdade de desistir a qualquer momento, deixando de 

participar da pesquisa, sem qualquer prejuízo. 



 
 

 Os resultados do estudo serão importantes porque oferecerão subsídios para à adoção 

de medidas que possam contribuir para a formação universitária dos alunos com deficiência 

física na Universidade Federal de Sergipe. 

 As informações obtidas nos questionários serão confidenciais e utilizadas apenas com 

propósito científico, os mesmos têm como objetivo verificar o conhecimento do mestrando(a) 

sobre processo de formação do estudante de graduação com deficiência física nesta Instituição 

de Ensino Superior. Além disso, o(a) senhor(a) poderá ter acesso, a qualquer tempo, às 

informações sobre a pesquisa, eliminando possíveis dúvidas. 

IV – Informações dos nomes, endereços e telefones dos responsáveis pelo 

acompanhamento da pesquisa. 

1. Antônio Carlos Nogueira Santos. Estudante de Pós Graduação da Universidade Federal de 

Sergipe. Rua Tereza Cristina Almeida Santana, casa 59 Cj. Beira Mar II  -  Bairro: Atalaia 

Velha – Aracaju/Se. Telefones: (79) 3243-3743 (residencial), (79) 9816-5116(celular). 

2. Verônica dos Reis Mariano Souza -  Departamento de Educação da Universidade Federal 

de Sergipe. Av. Beira mar, SN – Bairro: 13 de Julho – Aracaju/Se. Telefones (79) 2105-6757 

(comercial),  

VI – Consentimento pós-esclarecido 

Declaro que, após convenientemente esclarecido(a) pelo pesquisador, e, tendo entendido o 

que me foi explicado, consinto em  participar da presente pesquisa. 

 

 Aracaju/Se, ______ de _________________ de 2011. 

 

                                                                                                                                        

__________________________________          ___________________________________ 

                Assinatura do pesquisador                                Assinatura do Sujeito da Pesquisa 

 

 

  



 
 

Apêndice G 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

NÚCLEO DE PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

 

Pesquisa: ACESSIBILIDADE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA: O CASO 

DA UFS 

Autor: Antônio Carlos Nogueira Santos 

Orientadora: Prof.ª Dra. Verônica dos Reis Mariano Souza 

 

QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA PARA O SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL 

 

1. Data da entrevista: _____/______/2011 

2. Identificação da(o) servidor(o): _____________________________________________  

3. Tempo que trabalha na instituição:_______________________________________ 

4. De que forma você entende as ações afirmativas instituídas nesta instituição: 

5. Você aprova e apóia as ações afirmativas instituídas nesta instituição: 

6. Algum aluno com deficiência já precisou de seu apoio para vencer alguma dificuldade 

nesta instituição: 

7. Se sim, você teve alguma dificuldade em prestar este apoio ao aluno com deficiência: 

8. Você acredita que esta instituição deveria de alguma formar preparar os seus servidores 

para atender da melhor maneira o aluno com deficiência: 

9. Você acredita que seja importante a criação de um centro de apoio ao aluno nesta 

instituição que dê o suporte necessário as dificuldades do aluno com deficiência: 
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ANEXO A - FOLHA DE ROSTO PARA PESQUISA ENVOLVENDO SERES 

HUMANOS



 
 



 
 

ANEXO B - ENTREVISTAS REALIZADAS COM OS ALUNOS DEFICIENTES 

FÍSICOS 

 

                   UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

NÚCLEO DE PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

 

Pesquisa: ACESSIBILIDADE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA: O CASO DA 

UFS 

Autor: Antônio Carlos Nogueira Santos 

Orientadora: Prof.ª Dra. Verônica dos Reis Mariano Souza 

 

 QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA PARA O ALUNO DEFICIENTE FÍSICO 

1. Identificação:  

1.1 Nome- Aluno 01, entrevista em 24/05/2011 

1.2 Curso: letras vernáculo 

1.3 Características da deficiência: Lesão medular, adquirida por atropelamento 

1.4 Classificação CID-10 da deficiência: não passou pela junta médica 

1.4 Bairro onde reside: __________________________________ 

1.5 Gênero: (    ) Feminino ( X  ) Masculino (    ) Não informado 

2. Qual o seu ano de ingresso na Instituição de Ensino Superior? 2007 (anterior as cotas) 

3. Você encontrou dificuldades na realização do processo seletivo seriado? 

O meu caso foi adaptado, eu consegui fazer as provas objetivas, me deram um tempo maior 

porque no exame para escrever, marcar a tabelinha lá do processo seletivo, e na redação eu 

utilizei um computador, eles disponibilizaram um computador pra eu fazer redação e 

imprimiram a redação, então no meu caso pra mim foi bom. 

4. Caso seja sim, quais formas as dificuldades? 

Eu não tive dificuldade 

5. Qual a instituição de ensino médio que você cursou? 

CEPES E COLÉGIO PURIFICAÇÃO 

6. Ela disponibilizava tecnologias assistivas para facilitar as suas atividades escolares? 

Não precisei de tecnologia, pois ainda não era deficiente 

7. caso seja sim, quais foram? 

nenhuma 



 
 

8. Você acredita que o suporte educacional que você teve na instituição de ensino médio te 

favorece no aprendizado nesta Instituição de Ensino Superior? 

Me ajudou. Me favoreceu o ensino médio 

9. Em que sentido este suporte te favorece nesta Instituição? 

O ensino médio me favoreceu 

10. Você tem dificuldade em chegar à Universidade? 

Tenho problemas geralmente com a segurança. Porque eu tenho a passagem é, facilitada, ali 

entre as didáticas, descer com o carro, sabe, eu entro com o meu irmão, meu irmão também é 

universitário, nós vamos juntos pra universidade, só que em muitos casos eu tenho a chave do 

portão, aí as outras pessoas também tem e deixam o portão aberto, então a fiscalização, não 

tem vigia pra ficar no portão, pra saber quem abriu e quem fechou. Então derrepente alguém 

deixava o portão aberto e o vigia vinha perguntar se era eu que tinha deixado o portão aberto e 

isso era chato, né! É e mudança de cadeado o tempo todo 

11. Quais as dificuldades encontradas em seu trajeto dentro do campus até as salas de estudo?  

É. Era pior!!! Mais ainda continua muito ruim. É o seguinte, ta tendo reforma na UFS e, isso 

ta melhorando, por que! Eu to falando do piso, do concreto mesmo, sabe! não é o piso azulejo, 

o piso, quando você sai da didática e vai pra outro lugar é muito ruim pra quem anda de 

cadeira de rodas, eu to falando da situação do ponto de vista da cadeira de rodas. Tem a 

trepidação muito forte e existem muitos buracos na UFS, entre uma didática e outra, ou então, 

quebra molas ao contrário, que é tipo uma descida e uma subida, sabe! Se você for olhar na 

didática, entre a didática IV e III, tem lá pra você subir se sabe, quando você desce de carro 

pra subir a didática IV, já tem uma descida ali, tem a rampa de deficiente e só que tem um 

buraco, entre a didática IV e V, você sabe, ali naquela parada. Tem esse problema, aí fica 

muito chato, nesse sentido, eu que precisava de alguém. É se eu não tivesse a ajuda de 

alguém, eu não posso me locomover. É muito chato! 

12. Quais as dificuldades encontradas em seu trajeto nas áreas de conveniência da Instituição? 

Muito! Muito problema na locomoção é. E o que acontece. O século XXI, é o século da 

inclusão, sabe! Tem que trazer a minoria pra fazer parte da maioria. E a Universidade Federal 

está totalmente despreparada pra isso ainda. É tanto que em 2005, 2008 foi inaugurada a 

Didática V. Com todos os projetos do plano diretor, assim que é, projeto de inclusão, sabe! E 

a Universidade não respeitou isso, fez a didática V, que foi inaugurada em 2008 e não foi 

colocado nenhum elevador e nenhuma rampa pra o acesso ao nível superior da didática, quer 

dizer, eu já perdi palestras e convenção de cinema e literatura, que era na didática V, no andar 

superior, mas eu não pude participar porque não tem nenhum elevador e nenhuma rampa! E 



 
 

agora em 2010, foi inaugurada a didática VI, com o mesmo problema, não tem nem elevador 

nem rampa. 

13. Você tem algum tipo de dificuldade nas suas salas de estudo? 

Não tenho 

14. Caso seja sim, você já recorreu ao seu departamento em busca de soluções para estas 

dificuldades? 

Sobre a dificuldade que eu tive com o professor, eu reclamei ao departamento de Letras e o 

chefe tentou ligar pra ele na época pra ver se ele podia fazer nova avaliação e o professor 

disse que não faria nova avaliação e o chefe do departamento ligou pra mim dizendo que não 

poderia fazer mais nada, que ele não pode intervir em nada, mas o que eu contestei não foi a 

nota, foi por eu ter passado mal na prova e não ter tido outra oportunidade 

15. Os professores te ajudam perante as dificuldades encontradas no decorrer de seu curso? 

Muitos professores me ajudavam, mas alguns não ajudavam. Sim, é, eu cheguei a passar mal 

uma vez no teste, uma única e exclusiva vez, eu passei mal, porque eu tive uma baixa de 

glicemia, porque eu perdi 22 Kg, depois do meu acidente, e o que acontece, eu tive uma baixa 

de glicemia, talvez porque eu não tivesse me alimentado bem durante o dia sabe, e, eu 

comecei a ficar tonto, tonto, tonto e, eu falei, tava fazendo a prova, e eu falei pro professor, 

porque eu faço a prova no notebook, ele salva no pen drive e corrige em casa, e o que 

acontece. E o que acontece, nesse dia ele pediu pra que ele mesmo transcrevesse a prova, pro 

papel, do que eu tinha escrito no computador, que ele já me dava a nota ali de imediato que eu 

ia saber se eu passei ou reprovei. E eu passei mal, virei o notebook pra ele e pedi pra ele 

escrever dizendo que estava passando mal, reprovei por causa de 3 décimos e ele não deixou 

eu fazer a prova posteriormente. E ele viu que eu tinha passado mal. Eu sou lesionado 

medular, e não transpira e eu comecei a transpirar. Assim, não tem sudorese excessiva sabe! 

E o que acontece, não sei! No máximo uma semana depois teve a prova pra os que não foram 

e eu fui pedir a ele pra vê se eu podia fazer uma nova prova, alguma coisa ele mudava o 

conteúdo e ele disse que não tava fechada a nota e pronto ele não abriu brecha. Fui reprovado 

na matéria dele e tive que fazer de novo, por conta de 3 décimos. 

As vezes a cadeira de roda também incomodava, por ficar uma aula inteira sentado nela, mas 

não tem outra alternativa,sabe! 

16. Você precisa de alguma tecnologia assistiva para facilitar o seu processo de 

aprendizagem? Se sim, a instituição lhe oferece alguma ajuda neste sentido? 

Eu só preciso do notebook que é de recursos próprios. 



 
 

17. Os funcionários do seu departamento te dão apoio, em relação as dificuldades encontradas 

por você no seu dia-a-dia? 

Não é, assim eu senti, assim, eu achei esse funcionário, que ele poderia me dar uma maior 

força assim, porque eu creio que eu poderia falar com o Reitor, mas assim, eu não tive acesso 

ao Reitor, não assim, mandei até um e-mail pro Reitor, falando esse problema e que poderia 

ser resolvido, que ele pegasse um outro profissional qualquer e passasse uma mesma prova, 

uma prova mais difícil o que fosse, e me reprovasse por incapacidade intelectual, sabe! mas 

não porque eu passei mal na aula, sabe! isso é muito chato, ser reprovado porque, foi uma 

única vez só. 

E eu tive que fazer a disciplina de novo e foi muito ruim, porque eu tive que fazer a tarde, aí 

isso influenciou no meu horário de fisioterapia e nas matérias que eu pego a noite, porque, 

pelo médico, pela prescrição médica, não era pra eu ficar muito tempo sentado na cadeira de 

rodas, e isso pode atrapalhar a circulação das minhas pernas e eu ficar machucado, e então eu 

tive que passar, ficar de 5 horas da tarde até 11 horas da noite na Universidade 

18. Ou você encontra mais apoio junto aos seus companheiros de curso? 

Não em relação aos meus amigos tudo tranqüilo. 

19. Você acredita que se não fosse deficiente, conseguiria encontrar a terminalidade 

acadêmica, nesta instituição com maior facilidade, por que? 

Com certeza, e poderia participar de mais atividades.  

20. Quais sugestões você daria para a melhoria da acessibilidade nesta Instituição? 

Primeiro o acesso físico né, assim, ta muito aquém e o acesso humano, tipo assim, me 

perguntaram uma vez, se a capacidade do deficiente físico é menor do que o outro: não, não é, 

o que acontece, o que diferencia é a adaptação, né, eu disse na pesquisa anterior que não ia 

colocar um deficiente visual pra dirigir um caminhão né, mas o deficiente visual, se você 

colocar ele no departamento de vendas, ele por não estar prestando atenção na mulher que é 

muito bonita que está passando na rua, ele está mais concentrado na sua venda e tem uma 

maior capacidade de persuasão em relação ao cliente. Ele pode potencializar isso, então a 

questão é ter adaptação, não é de capacidade de inferior ou superior, nesse sentido. 

 

  



 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

NÚCLEO DE PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

Pesquisa: ACESSIBILIDADE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA: O CASO DA 

UFS 

Autor: Antônio Carlos Nogueira Santos 

Orientadora: Prof.ª Dra. Verônica dos Reis Mariano Souza 

 

 QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA PARA O ALUNO DEFICIENTE FÍSICO 

1. Identificação: 

1.1 Nome: Aluno 02 entrevista dia 27/10/2011 

1.2 Curso: Medicina período integral 

1.3 Características da deficiência: Eu tenho seqüela de poliomielite no membro inferior 

esquerdo. Eu tive a pólio com menos de um ano de idade, e pra sair de casa eu preciso de 

aparelho ortopédico pra deambular. Tipo adutor longo, ele vai da coxa até o pé mesmo. E por 

conta disso da cólera, que a minha perna, o membro inferior é em torno de 5 a 6 cm e meio 

mais curto do que o outro, até o período em que eu fiz uma escanometria em Salvador que 

evidenciou essa diferença, tanto no cumprimento quanto na espessura, ela é mais tímida 

também, do que  o outro membro direito; 

1.4 Classificação CID da deficiência: Foi CID 10, mas eu não lembro da classificação correta, 

porque, como eu tinha vindo com o laudo médico de Salvador, o médico tinha. Assim porque 

na verdade eu passei por duas avaliações em Salvador, uma pra conseguir o passe pra me 

locomover por lá e outra quando eu fui avaliado por um médico lá, uma médica, aí pra 

conseguir também um carro adaptado o DETRAN, passei por outra junta médica. E aqui 

também agora, dentro dessa avaliação aí eu passei por outra junta médica, e aí na verdade, foi 

um médico acrescentando um CID e a outra, sempre acrescentando né, quando eu não lembro, 

inclusive eu tive com o médico, em viagem, fez uma semana ontem. Pra poder conseguir um 

passe livre em Salvador, que eles estão aceitando, quando eu consegui a viagem, pedi um 

novo laudo, e vou poder da entrada no passe livre daqui, pra gratuidade né, o passe livre de 

ônibus, que aqui estão aceitando , que eu to usando aqui o de Salvador, já me informaram que 

aqui aceita, já conversei com o motorista e tudo né, mas eu já ei entrada no daqui, quando eu 

não lembro. 

1.4 Bairro onde reside: Luzia, mas precisamente no Médice II 

1.5 Gênero: (    ) Feminino (  X  ) Masculino (    ) Não informado 



 
 

2. Qual o seu ano de ingresso na Instituição de Ensino Superior? 

Foi agora, 2011.1 

3. Você encontrou dificuldades na realização do processo seletivo seriado? 

Encontrei dificuldade. 

4. Caso seja sim, quais formas as dificuldades? 

É tive dificuldade primeiramente em relação ao preparo né, porque, por exemplo, eu, já havia 

tentando sempre medicina, mas deixei um tempo porque já não suportava mais cursinho, a 

preparação, não é, e resolvi fazer fisioterapia, até porque quando eu tive a pólio, eu fiz 

cirurgia pra correção do pé, e passei por um longo período em fisioterapia e acabei me 

identificando com a fisioterapia. Aí me formei em fisioterapia, até consegui um trabalho lá em 

Salvador, como fisioterapeuta e aí ficava difícil conciliar o estudo, entendeu! Aí teve a 

dificuldade tanto em relação ao tempo pra estudar, e a dificuldade sobre tudo dessa avaliação, 

porque além da dificuldade normal de todo vestibulando na preparação do estudo, teve toda 

essa burocracia em trazer exame de lá pra cá, entendeu. Se eu vinha passar pela junta médica 

aqui, eu não achava necessário trazer um laudo médico de lá. Porque é assim, na época da 

inscrição, eles exigiam que o deficiente viesse aqui, pra poder preencher tipo uma ficha, pra 

eu trazer o laudo médico e você preenche uma ficha pedindo no dia da prova, tipo uma 

condição especial no dia da realização da prova, ou seja, se vai precisar fazer no andar térreo 

ou sem térreo, esse tipo de coisa, se precisa de uma cadeira especial, ou carteira especial. Aí 

eu vim, tinha dado preferência que no dia da prova a minha sala fosse no térreo, pra evitar 

subir escada e aí eu consegui isso, também com um formulário desse, eu trazia o laudo e 

preenchia o formulário, e aí especificava a minha situação de deficiente, que eu queria ou não 

uma condição especial, no dia da realização da prova, aí no meu caso eu pedi a sala no térreo 

e eles atenderam. E teve essa questão do atestado, pois se eu vinha passar por uma junta 

médica eu não via a necessidade de trazer de lá o atestado e fora isso, anteriormente eu soube 

que no ano anterior, você só trazia a documentação depois que você passava pela junta 

médica, mas não, quando foi uma semana antes do vestibular, eu recebi um comunicado de lá 

pedindo pra comparecer pra ser avaliado, antes de fazer o vestibular, porque eu vim pra cá pra 

trazer o laudo médico e os exames e depois eu recebi um comunicado lá, eu tava trabalhando, 

pra comparecer aqui novamente pra ser avaliado pela junta médica e eu recebi o comunicado, 

no dia que era pra estar aqui, porque eles atrasaram, eu não recebi nada por e-mail, foi por 

correspondência e a correspondência atrasou, aí na mesma hora que eu recebi a 

correspondência eu liguei, ai eu falei com a assistente social e ela compreendeu, porque não 

tinha acontecido só comigo, aconteceu com várias pessoas né, e foi justamente na época do 



 
 

feriado do dia 15 de novembro e aí chocou isso daí. Aí eu vim pra junta médica e aí eu fui 

avaliado pelo médico entendeu? Trouxe os exames mais recentes que eu tinha, na verdade eu 

trouxe todos os exames, desde que eu fiz a prova até o mais atuais que eu tinha feito ano 

passado e até perguntei ao médico porque essa avaliação da junta teria sido antes do 

vestibular, pois eu fiz a avaliação da junta na semana anterior. Aí ele falou assim, porque no 

ano anterior, por conta dessa questão das cotas, muita gente tinha colocado deficiência e 

quando vinha passar na junta ficava não tinha algum problema que ficava caracterizado como 

deficiente e tinha dado problema, muita gente colocava o problema mas não era, não poderia 

ser caracterizado como deficiência. 

5. Qual a instituição de ensino médio que você cursou? 

Ensino Médio eu cursei, eu cursei em Paripiranga Bahia, na verdade eu cursei dois anos lá na 

Ages, no colégio Ages, eu cursei dois anos lá e depois eu fui pra lagarto, aqui em Sergipe, aí 

como lá eu não podia ir pro terceiro ano direto, eu tive que voltar pro segundo ano, aí eu 

estudei no polivalente, na verdade eu cursei na Ages até o segundo ano e depois no 

polivalente, aí como eu queria fazer o vestibular e na época não tinha o preparatório pro 

vestibular lá, eu tive que voltar pro segundo ano, no polivalente em Lagarto 

6. Ela disponibilizava tecnologias assistivas para facilitar as suas atividades escolares? 

Eu não tive necessidade, não tive não até mesmo porque esses colégios, as salas eram no 

térreo, os dois, não tive essa necessidade não. 

7. caso seja sim, quais foram? 

8. Você acredita que o suporte educacional que você teve na instituição de ensino médio te 

favoreceu no aprendizado nesta Instituição de Ensino Superior? 

Auxiliou 

9. Em que sentido este suporte te favorece na instituição? 

É por exemplo, em relação a base mesmo do estudo, porque por exemplo, lá na Ages em 

Paripiranga eu estudei desde o início, e só sai mesmo, praticamente dois anos antes de fazer o 

vestibular e da um suporte tanto tempo de conhecimento, é das disciplinas em si, quanto 

também em relação a vida prática e no polivalente a mesma coisa, eles não se limitavam a 

passar o conhecimento apenas do conteúdo curricular mesmo das matérias, eles não se 

limitavam. Os polivalentes agora são todos particulares, mais quando eu estudei era público, 

só que era um público muito bom, lá em Lagarto, era um exemplo, eu não sei agora, mas na 

época era muito bom, porque se questiona muito entre o público e particular, mas lá era muito 

bom. 

10. Você tem dificuldade em chegar à Universidade? 



 
 

Na verdade eu pego o ônibus, tenho que pegar o ônibus, aí geralmente eu pego o, quando um 

demora eu geralmente eu pego geralmente dois, porque o meu apartamento é próximo ao 

terminal D.I.A., aí quando eu consigo pegar o Campus direto é melhor porque eu já venho 

direto e desço no terminal, se não eu pego dois ônibus, pra rodoviária e da rodoviária pro 

terminal, e do terminal eu venho sem problema. O calçamento em si no terminal, não só do 

terminal, aqui ele facilita um pouco mais e onde eu pego o ônibus lá no ponto existe tipo uma 

rampa. Tem uma pracinha próximo ao meu prédio, que é uma pracinha adaptada. Aí tem 

rampa, é só você subir e descer. E no terminal aqui tem rampa também. 

Aqui na Universidade o calçamento é irregular, principalmente logo lá na entrada, onde tem 

os blocos e entre um bloco e outro, tem tipo uns espaços que não são totalmente preenchidos, 

aí aconteceu que. Eu não cheguei a cair, mas se você não tomar cuidado o sapato pode pegar 

ali e você pode até chegar a cair e principalmente o meu sapato que é alto, fora que as vezes 

fica areia, cimento, não sei. E desliza bastante ali, logo na entrada ali. 

 

11. Quais as dificuldades encontradas em seu trajeto dentro do campus até as salas de estudo? 

Tem as dificuldades no calçamento, da irregularidade do calçamento, tem essa questão de 

muita areia, principalmente no local que passa moto, entendeu? Só isso mesmo, pelo fator de 

eu estudar no térreo facilita muito. (o curso de medicina é realizado no CCBS, um prédio de 

apenas um pavimento),  

12. Quais as dificuldades encontradas em seu trajeto nas áreas de conveniência da Instituição? 

Somente o piso mesmo. 

13. Você tem algum tipo de dificuldade nas suas salas de estudo? 

Em relação a sala, cadeiras e tudo mais não existe nenhum problema, somente o piso, 

principalmente nos auditórios, pois os pisos são muito lisos. O ideal pra mim, não pode ser 

um piso nem irregular, mas muito liso não, o ideal seria um piso antiderrapante. 

14. Caso seja sim, você já recorreu ao seu departamento em busca de soluções para estas 

dificuldades? 

Não, porque na verdade, no semestre passado, eu só tinha aula no CCBS no laboratório, 

entendeu? E lá no laboratório o piso nem é tão liso assim, mas não tem certa regularidade por 

causa do equilíbrio, eu comecei a ter aula no laboratório nesse semestre. No semestre passado 

eu tive uma aula na didática, mas era no térreo e não tinha que subir nada de escada, só nesse 

semestre que tive uma matéria que era na Didática III, que era no primeiro andar e tem que 

subir escada. 

15. Os professores te ajudam perante as dificuldades encontradas no decorrer de seu curso? 



 
 

Por exemplo, na Ages, quando eu comecei mesmo a minha vida estudantil desde o início, lá 

desde cedo os professores me ajudavam, principalmente me ajudavam no sentido de eu me 

sentir auto-suficiente, mas não auto-suficiente de eu não precisar de ninguém, era no sentido 

mesmo de eu auto ajudar, tentar no caso de eu ser mais independente, então vamos supor, 

porque eu uso aparelho pra sair de casa, mas dentro de casa eu ando sem o aparelho, 

colocando a mão na perna, no joelho, eu só tenho dificuldade de movimentação na coxa e no 

pé, meu joelho é como se fosse morto, movimento passivo mesmo, entendeu? Aí eu caia 

muito quando eu era criança, ficava a marca no joelho e tudo, e as vezes tinham alguns 

professores, que quando vinha algum colega ia me ajudar a me levantar ou alguma coisa, eles 

falavam pra não ajudar, no sentido de eu mesmo querer supera, aí nisso desde cedo isso já me 

ajudava.  

16. Você precisa de alguma tecnologia assistiva para facilitar o seu processo de 

aprendizagem? Se sim, a instituição lhe oferece alguma ajuda neste sentido? 

E na questão pedagógica eu não preciso de nenhuma tecnologia assistiva, só a minha órtese 

para questões de locomoção. 

17. Os funcionários do seu departamento te dão apoio, em relação as dificuldades encontradas 

por você no seu dia-a-dia? 

Não, ate aqui não, tranquilo. Até porque, eu não precisei de nenhuma ajuda de ninguém por 

enquanto, né, nem de professor, nem de funcionário, porque aqui tudo é acessível, as vezes, 

vamos supor, aconteceu de ter aula no laboratório e estava faltando cadeira, e aí, sem eu 

precisar pedir algum colega se prontificava e quando pegava cadeira pra ele, pegava pra mim 

também.  

18. Ou você encontra mais apoio junto aos seus companheiros de curso? 

É meus companheiros de classe são sempre bem solidários comigo. 

19. Você acredita que se não fosse deficiente, conseguiria encontrar a terminalidade 

acadêmica, nesta instituição com maior facilidade, por que? 

 Eu acredito que em termos a dificuldade do vestibular, ficaria igual, que é a mesma 

dificuldade, eu acredito que tenha tido até uma dificuldade maior pra entrar, do que se não 

fosse, por conta mesmo de toda essa burocracia, que eu sei que não é culpa da universidade e 

por causa do sistema mesmo, pra você comprovar isso daí. Até mesmo quando eu estive com 

o médico do setor, pra ele me dar um novo laudo médico, pra dar entrada no passe livre daqui, 

ele queria exigir um laudo médico de seis meses pra cá, o que eu tinha de março do ano 

passado não servia, e ele até questionou, se você tem essa deficiência física, já fixa em você, 

porque isso entendeu? Essa exigência enorme, toda vez que eu faço exame médico, eu não 



 
 

tenho carro adaptado ainda, mas eu fiz a seleção pra dirigir com carro adaptado. Eu passei por 

toda a junta médica lá no Detran de Salvador, com avaliação do Neuro e a avaliação do 

ortopedista, pra me darem tipo um laudo mesmo, eu tenho lá sete laudos lá, agora na verdade 

é o mesmo laudo lá, com sete cópias, que aí eu quando for dar entrada  no carro, vem toda 

essa burocracia, entendeu? Aí no laudo médico ta lá, eu fiz a seleção em 2010, 2009, e a 

validade do laudo é até 2014.  

Então eu achei mais dificuldade, não em termos do estudo porque é igual, mas em termos 

dessa burocracia de acessibilidade mesmo. Você provar uma coisa que tudo bem, que é óbvio 

que você tem que vim pra ter uma avaliação, porque você ver o laudo sem você ver o paciente 

né, aí também não dá. 

20. Quais sugestões você daria para a melhoria da acessibilidade nesta Instituição? 

Olha eu penso assim, começar pela, eu acredito que a federal daqui, eu não sei em relação das 

federais, que eu morava em Salvador e eu sei que na UFBA, lá. Aqui está bem mais avançado 

do que a UFBA, ta bem mais avançada, lá, o ponto comum daqui, é porque lá também no dia 

da prova do vestibular, se você tem alguma deficiência, física, motora ou visual, ou auditiva, 

você também faz a solicitação pra ter condição especial no dia da prova, mas lá não tem é... 

vaga pra deficiente, não tem cotas pra deficiente. Eu fiz o vestibular lá, eu não sei agora o 

vestibular desse ano, mas aqui está muito mais avançado em relação a isso. Mas a 

universidade daqui ela está bem em um nível, mas junto com essa evolução, com esse 

progresso, ela poderia evoluir mais, principalmente a minha maior crítica é isso, já que está 

fazendo tantas didáticas novas, poderia colocar rampa, entendeu, ou um elevador, porque pra 

mim eu tenho dificuldade em subir e descer escada, e principalmente descer e ainda bem que 

tem o corrimão, porque se não, ficava complicado, porque eu dependo muito dos membros 

superiores. 
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 QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA PARA O ALUNO DEFICIENTE FÍSICO 

1. Identificação: 

1.1 Nome: Aluno 03, entrevista em 11/10/2011    

1.2 Curso: Direito 

1.3 Características da deficiência: Diplegia, afeta os membros superiores, foi congênita. 

1.4 Classificação CID da deficiência: 

1.4 Bairro onde reside: Luzia 

1.5 Gênero: (    ) Feminino (    ) Masculino (    ) Não informado 

2. Qual o seu ano de ingresso na Instituição de Ensino Superior? 

2011. 

3. Você encontrou dificuldades na realização do processo seletivo seriado? 

Não encontrou nenhuma dificuldade. 

4. Caso seja sim, quais foram as dificuldades? 

nenhuma 

5. Qual a instituição de ensino médio que você cursou? 

Colégio Módulo 

6. Ela disponibilizava tecnologias assistivas para facilitar as suas atividades escolares? 

Eu nunca tive dificuldades, pois eu escrevo tranquilamente. 

7. Caso seja sim, quais foram? 

8. Você acredita que o suporte educacional que você teve na instituição de ensino médio te 

favorece no aprendizado nesta Instituição de Ensino Superior? 

Me ajuda. 

9. Em que sentido este suporte te favorece na instituição? 

Só o fato de eu te ingressado aqui, já demonstra isso. 

10. Você tem dificuldade em chegar à Universidade? 

Tirando os buracos daqui, sim. 



 
 

11. Quais as dificuldades encontradas em seu trajeto dentro do campus até as salas de estudo?  

No meu caso não, mas os cadeirantes devem ter muita dificuldade, pois a universidade não dá 

estrutura. 

12. Quais as dificuldades encontradas em seu trajeto nas áreas de Conveniência da 

Instituição? 

Não, nenhuma. 

13. Você tem algum tipo de dificuldade nas suas salas de estudo? 

Também não. 

14. Caso seja sim, você já recorreu ao seu departamento em busca de soluções para estas 

dificuldades? 

Não. 

15. Os professores te ajudam perante as dificuldades encontradas no decorrer de seu curso? 

Eles não tem porque me ajudarem, eu não sinto necessidade nenhuma. 

16. Você precisa de alguma tecnologia assistiva para facilitar o seu processo de 

aprendizagem? Se sim, a instituição lhe oferece alguma ajuda neste sentido? 

Não preciso. 

17. Os funcionários do seu departamento te dão apoio, em relação as dificuldades encontradas 

por você no seu dia-a-dia? 

Não, não tem preconceito nenhum. 

18. Ou você encontra mais apoio junto aos seus companheiros de curso? 

Tranquilo também. 

19. Você acredita que se não fosse deficiente, conseguiria encontrar a terminalidade 

acadêmica, nesta instituição com maior facilidade, por que? 

É Indiferente eu ser deficiente ou não. 

20. Quais sugestões você daria para a melhoria da acessibilidade nesta Instituição? 

A questão dos cadeirantes é complicado, melhorar a acessibilidade, com rampas né! Colocar 

elevadores também 
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 QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA PARA O ALUNO DEFICIENTE FÍSICO 

1. Identificação: 

1.1 Nome: Aluno 04 , entrevista em 30/08/2011 

1.2 Curso: Ciências Econômicas Noturno 

1.3 Características da deficiência: Deficiência Física, lado esquerdo, membro inferior e 

superior. 

1.4 Classificação CID da deficiência: 

1.4 Bairro onde reside: Ponto Novo 

1.5 Gênero: (    ) Feminino (  X  ) Masculino (    ) Não informado 

2. Qual o seu ano de ingresso na Instituição de Ensino Superior? 

2011. Primeiro semestre 

3. Você encontrou dificuldades na realização do processo seletivo seriado? 

Não, não tive. 

4. Caso seja sim, quais foram as dificuldades? 

5. Qual a instituição de ensino médio que você cursou? 

Ensino gratuito, público. 

6. Ela disponibilizava tecnologias assistivas para facilitar as suas atividades escolares? 

Não, não precisei. 

7. Caso seja sim, quais foram? 

8. Você acredita que o suporte educacional que você teve na instituição de ensino médio te 

favorece no aprendizado nesta Instituição de Ensino Superior? 

Não, a escola não me deu base e eu sinto muita dificuldade, estou no segundo período. 

9. Em que sentido este suporte te favorece na instituição? 

10. Você tem dificuldade em chegar à Universidade? 

Não, não tenho. 

11. Quais as dificuldades encontradas em seu trajeto dentro do campus até as salas de estudo?  



 
 

Eu não tenho muitas dificuldades, mas as motos atrapalham o meu percurso. 

12. Quais as dificuldades encontradas em seu trajeto nas áreas de conveniência da Instituição? 

Não é tranquilo. 

13. Você tem algum tipo de dificuldade nas suas salas de estudo? 

Assim, no entendimento por causa da base que eu tive, tenho, mas na estrutura em si, não! 

14. Caso seja sim, você já recorreu ao seu departamento em busca de soluções para estas 

dificuldades? 

Nunca precisei tudo corre normalmente, até agora não tive nenhum problema não. 

15. Os professores te ajudam perante as dificuldades encontradas no decorrer de seu curso? 

Não, eles são totalmente abertos, graças a DEUS, eles são totalmente abertos e explicam 

direito.  

16. Você precisa de alguma tecnologia assistiva para facilitar o seu processo de 

aprendizagem? Se sim, a instituição lhe oferece alguma ajuda neste sentido? 

Não, não preciso. 

17. Os funcionários do seu departamento te dão apoio, em relação as dificuldades encontradas 

por você no seu dia-a-dia? 

Nunca precisei. 

 

18. Ou você encontra mais apoio junto aos seus companheiros de curso? 

Não, até eu sinto assim, um pouco orgulhoso por eles, porque eles me ajudam pra caramba, 

eles. Eles vêem a minha dificuldade e tentam me ajudar de qualquer maneira. 

19. Você acredita que se não fosse deficiente, conseguiria encontrar a terminalidade 

acadêmica, nesta instituição com maior facilidade, por quê? 

Não, isso não interfere não. 

20. Quais sugestões você daria para a melhoria da acessibilidade nesta Instituição? 

Os acessos né, aos cadeirantes poderia ser melhor.  
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 QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA PARA O ALUNO DEFICIENTE FÍSICO 

1. Identificação: 

1.1 Nome: Aluno 05- entrevista em 11-10-11 

1.2 Curso: Geologia 

1.3 Características da deficiência: No meu caso foi um acidente de moto e perdi o movimento 

do lado esquerdo, uma lesão no plexo braquial, membro superior, braço direito quer dizer, eu 

perdi os movimentos do braço direito. 

1.4 Classificação CID da deficiência: não me recordo, apesar de que eu tenho o laudo com o 

CID, mas no momento eu não me recordo. 

1.4 Bairro onde reside: Centro 

1.5 Gênero: (    ) Feminino (  X  ) Masculino (    ) Não informado 

2. Qual o seu ano de ingresso na Instituição de Ensino Superior? 

2011 

3. Você encontrou dificuldades na realização do processo seletivo seriado? 

Não. 

4. Caso seja sim, quais foram as dificuldades? 

Precisei de, no caso, como tinha sido, quer dizer, tinha pouco tempo, vamos dizer assim, né. 

De deficiência, aí a redação fiz ditada e a prova quem preencheu foram os funcionários no 

caso. Foi tudo ditado. 

 

5. Qual a instituição de ensino médio que você cursou? 

Foi a escola Técnica, só que eu sai no meio do curso, eu terminei no supletivo. 

6. Ela disponibilizava tecnologias assistivas para facilitar as suas atividades escolares? 

Eu não tinha deficiência naquela época e não precisei de nenhuma tecnologia. 

7. Caso seja sim, quais foram? 



 
 

8. Você acredita que o suporte educacional que você teve na instituição de ensino médio te 

favorece no aprendizado nesta Instituição de Ensino Superior? 

No meu caso, eu não tive uma base muito boa, fiz o supletivo, quer dizer, já entrei até com 

essa deficiência, até maior do que a física. E a gente vai correndo atrás, com dificuldade, mas 

nada que não possa ser superada. 

9. Em que sentido este suporte te favorece na instituição? 

10. Você tem dificuldade em chegar à Universidade? 

Não. 

11. Quais as dificuldades encontradas em seu trajeto dentro do campus até as salas de estudo? 

No meu caso, não. 

12. Quais as dificuldades encontradas em seu trajeto nas áreas de conveniência da Instituição? 

Também não. 

13. Você tem algum tipo de dificuldade nas suas salas de estudo? 

Nesse caso eu tenho porque, no caso o apoio e tal, quando aquelas cadeiras, as quadradas, até 

que fica tranquilo, é só apoiar a prancheta e escrever, agora quando é aquela, que é meia 

mesa, meia carteira, aí pra mim já dá um pouquinho mais de dificuldade. 

14. Caso seja sim, você já recorreu ao seu departamento em busca de soluções para estas 

dificuldades? 

Não, não, eu fico procurando é, me adaptar, no caso, por conta própria. 

15. Os professores te ajudam perante as dificuldades encontradas no decorrer de seu curso? 

Geralmente eu não me manifesto, assim só se fosse no caso de realmente, como a professora 

perguntou se eu queria fazer a prova na carteira dela, pra ficar mais a vontade, pra manusear 

melhor a calculadora, essas coisas, mas geralmente não, eu só recorro mesmo quando não tem 

jeito, quando eu vejo que não dá. E todos eles me vêem como um aluno qualquer, eu não 

tenho benefício nenhum em relação aos outros, não tenho diferença nenhuma. 

16. Você precisa de alguma tecnologia assistiva para facilitar o seu processo de 

aprendizagem? Se sim, a instituição lhe oferece alguma ajuda neste sentido? 

Rapaz, aqui dentro da Universidade não, agora assim, nas aulas de campo, como eu não posso 

ficar escrevendo e acompanhando, aí eu levo, uma filmadora, um gravador e auxílio de colega 

mesmo né, que anota alguma coisa e depois me passa, e todo esse suporte é por conta própria, 

e assim no primeiro campo, eu tive uma dificuldade maior, e eu já fui sanando algumas coisas 

e então no segundo eu já fui mais tranquilo, e assim a medida que vai acontecendo eu vou 

procurando uma saída pra mim né, pra facilitar a minha vida no caso. 

Obs.: na sala a T.A. do aluno é a própria prancheta. 



 
 

17. Os funcionários do seu departamento te dão apoio, em relação às dificuldades encontradas 

por você no seu dia-a-dia? 

Não, não, normal, tranquilo também. Graças a Deus, até agora eu não precisei me dirigir a 

ninguém pra nada e tal.  

18. Ou você encontra mais apoio junto aos seus companheiros de curso? 

Eles me ajudam bastante. 

19. Você acredita que se não fosse deficiente, conseguiria encontrar a terminalidade 

acadêmica, nesta instituição com maior facilidade, por quê? 

Com certeza, conseguiria. 

20. Quais sugestões você daria para a melhoria da acessibilidade nesta Instituição? 

No meu caso, quer dizer, pra mim como eu caminho tranquilo e tal, ai quer dizer, eu não 

tenho tanta dificuldade, não tenho nem como dizer, olhe podia melhorar nisso ou naquilo, mas 

talvez assim, como a gente ta tendo agora esse acompanhamento, acho que assim, no começo 

do semestre, o pessoal chegando e tal, saber que tem o suporte, saber, os deficientes vocês 

tem um departamento assim, que podem recorrer, eu creio que isso seria né, a pessoa vai 

chegando e fica meio né, dissituado, a pessoa sem deficiência já fica. Mas no meu caso, não, 

no geral, graças a Deus, eu fui suprindo, to assim, to me virando bem, eu não sei daqui pra 

frente, até agora os que estão vindo eu to conseguindo sanar 
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 QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA PARA O ALUNO DEFICIENTE FÍSICO 

1. Identificação: 

1.1 Nome: Aluno 06- entrevista em 14-09-11  

1.2 Curso: Nutrição 

1.3 Características da deficiência: Eu tenho uma deficiência nos pés, que causam certa 

dificuldade para andar as longas distâncias e ficar muito tempo em pé, também, assim se eu 

ficar muito tempo sentada eu tenho algumas dores na coluna que foram causadas por essa 

deficiência. 

1.4 Classificação CID da deficiência: 

1.4 Bairro onde reside: Centro 

1.5 Gênero: ( X  ) Feminino (    ) Masculino (    ) Não informado 

2. Qual o seu ano de ingresso na Instituição de Ensino Superior? 

2011 

3. Você encontrou dificuldades na realização do processo seletivo seriado? 

Não. 

4. Caso seja sim, quais foram as dificuldades? 

5. Qual a instituição de ensino médio que você cursou? 

Colégio Diocesano de Propriá. 

6. Ela disponibilizava tecnologias assistivas para facilitar as suas atividades escolares? 

Não, porque lá era tudo acessível. 

7. Caso seja sim, quais foram? 

8. Você acredita que o suporte educacional que você teve na instituição de ensino médio te 

favorece no aprendizado nesta Instituição de Ensino Superior? 

Sim. 

9. Em que sentido este suporte te favorece na instituição? 



 
 

Bom, o ensino que eu recebi né, ele por ser assim de uma instituição que tinha já certos 

deficientes além de mim, eles também cuidavam de pessoas que não podiam falar, eles tinham 

certa acessibilidade e eles se importavam muito com os deficientes, eles acompanhavam o 

desenvolvimento deles. 

10. Você tem dificuldade em chegar à Universidade? 

Sim. Eu moro perto, mas mesmo assim, pra chegar aqui por exemplo, no CCBS, eu preciso de 

trinta minutos, porque eu venho andando bem devagarinho e por isso eu saio de casa bem 

cedo, eu saio de casa meia hora antes da aula começar pra chegar, mesmo morando perto. 

11. Quais as dificuldades encontradas em seu trajeto dentro do campus até as salas de estudo? 

Subir escadas, como aqui né, o professor não tem essa preocupação de terminar quinze 

minutos antes, aí, muitas das vezes a pessoa tem que apressar os passos para ir para outra aula 

e infelizmente eu não tenho essa possibilidade de apressar mais os passos, porque se não eu 

vou sentir dificuldades, eu vou sentir dores e tudo mais, e o piso me causa muita dificuldade 

também, fora os obstáculos que também atrapalham. 

12. Quais as dificuldades encontradas em seu trajeto nas áreas de conveniência da Instituição? 

Isso é mais por causa da distância né, por causa da distância e também os degraus, só por isso 

mesmo, a minha dificuldade maior está relacionada a distância.  

13. Você tem algum tipo de dificuldade nas suas salas de estudo? 

Em algumas salas são boas, porque elas são alcochoadas, mas em outras é difícil, além de ser 

baixas as cadeiras, a isso me incomoda, eu sinto dores na coluna e tem aulas que são quatro 

horas. 

14. Caso seja sim, você já recorreu ao seu departamento em busca de soluções para estas 

dificuldades? 

Não. 

15. Os professores te ajudam perante as dificuldades encontradas no decorrer de seu curso? 

Eu nunca tive nenhuma dificuldade. 

16. Você precisa de alguma tecnologia assistiva para facilitar o seu processo de 

aprendizagem? Se sim, a instituição lhe oferece alguma ajuda neste sentido? 

Não, não preciso de nenhuma tecnologia. 

17. Os funcionários do seu departamento te dão apoio, em relação às dificuldades encontradas 

por você no seu dia-a-dia? 

Eu nunca recorri a eles. 

18. Ou você encontra mais apoio junto aos seus companheiros de curso? 

Eles não têm nenhuma preocupação em relação a isso. 



 
 

19. Você acredita que se não fosse deficiente, conseguiria encontrar a terminalidade 

acadêmica, nesta instituição com maior facilidade, por quê? 

20. Quais sugestões você daria para a melhoria da acessibilidade nesta Instituição? 

Assim, coisas pequenas podem facilitar as pessoas se locomoverem, como por exemplo, o 

piso, prejudica muito. A conscientização das pessoas ajuda muito, porque as pessoas não se 

importam. Essas coisas pequenas. Assim é porque eu não tenho muito conhecimento dos 

outros, eu convivo com uma colega, eu peguei agora matéria com ela, que ela também é 

deficiente, eu não sei qual o período dela, eu não tive curiosidade de perguntar, mas assim, as 

vezes fica um pouco difícil se locomover de uma didática pra outra, de um lugar para o outro 

e os professores muitas das vezes, não compreende isso, nesse período, é que eu já estou no 

segundo período, nesse período não, mas no período passado tinham professores que não 

compreendiam isso, e isso fica assim meio constrangedor e tudo mais, não sei se eles não 

tinham conhecimento da deficiência, eles nunca pararam pra perguntar. 
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 QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA PARA O ALUNO DEFICIENTE FÍSICO 

1. Identificação:  

1.1 Nome: Aluno 07- entrevista em 30-08-11   

1.2 Curso: Administração 

1.3 Características da deficiência: A minha deficiência, é que eu tenho uma diminuição na 

minha perna esquerda, uma é menor do que  a outra, a última vez que foi medida,  já tem uns 

dez anos já e estava em 88 mm, mas o com o passar do tempo a depender, porque assim, eu 

aprendi uma coisa, porque se eu tentar usar um pouco essa perna que tem a deficiência, parece 

que ela, eu não sei se ela desenvolve um pouco mais ou se ela apenas cria músculo pra 

comportar mais o peso. Mas assim, a diferença é mais ou menos assim e eu acho que ela já 

aumentou, e com o tempo ela vai aumentar, eu não sei, mas eu acho assim, que pra 

adolescência né, pra fazer a muda, ela deve ter tido uma diferença, eu não sei te falar se ela 

vai ter uma diferença, eu sei assim, que o médico falou pra mim né, o ortopedista, que eu não 

posso ter um sobre peso, se eu tiver um sobre peso, minha coluna tchau né, vai embora. Essa 

semana, foi a passada, eu tive..., eu machuquei o meu pé direito, e como eu uso, que eu forço 

mais a perna direita, aí então assim, primeira vez que aconteceu isso comigo, foi doloroso pra 

caramba, porque essa perna é de apoio e como foi uma coisa bobinha, mas assim o pé ficou 

inchado eu comecei sentir as veias e a doer na articulação aqui do joelho, começou a doer, na 

coxa também, então, o médico falou que foi por conta disso aí também né. E como o peso 

tava todo aqui, a tendência é ter menos força e eu não tenho como forçar muito a de cá, eu 

tento mais ela cansa muito rápido né, eu tento jogar o peso pra cá, mas.  

1.4 Classificação CID da deficiência: M 21.7 

1.4 Bairro onde reside: Porto Dantas 

1.5 Gênero: (    ) Feminino ( X ) Masculino  (    ) Não informado 

2. Qual o seu ano de ingresso na Instituição de Ensino Superior? 

2011 



 
 

3. Você encontrou dificuldades na realização do processo seletivo seriado? 

Não senti dificuldades.  

4. Caso seja sim, quais foram as dificuldades? 

Assim, tive aquela dificuldade normal né, de você não ter tido algumas matérias né, de ensino 

médio, a dificuldade normal de alunos de escola pública né. 

5. Qual a instituição de ensino médio que você cursou? 

Colégio governador Augusto Franco 

6. Ela disponibilizava tecnologias assistivas para facilitar as suas atividades escolares? 

Não precisei, não tinha, levei na vontade na força, nunca pedi nenhuma tecnologia assim e lá 

eu acho que também não tinha, porque lá, por exemplo, lá tinha o laboratório de informática, 

mas totalmente desativado, né, era um material que veio da Alemanha e sucateou todo, 

guardado, não tinha utilização. 

7. Caso seja sim, quais foram? 

8. Você acredita que o suporte educacional que você teve na instituição de ensino médio te 

favorece no aprendizado nesta Instituição de Ensino Superior? 

Eu tenho uma certa dificuldade né, assim eu sinto uma certa deficiência, eu sinto um pouco, 

porque eu peguei a matéria de cálculo e não só eu mas boa parte da turma né, sofreu nessa 

matéria, que o professor era..., ele era até irônico né, “- não vocês tem que saber, vocês já 

passaram por isso, então se virem, voltem lá na cartilha.” 

9. Em que sentido este suporte te favorece na instituição? 

10. Você tem dificuldade em chegar à Universidade? 

É atrapalha um pouco, é se eu tivesse, não sei... 

 

 

11. Quais as dificuldades encontradas em seu trajeto dentro do campus até as salas de estudo? 

Se fosse tudo mais próximo né, eu acho que cansaria menos pra mim, forçaria um pouco 

menos, pois se a possibilidade seria... , e como a gente tem assim, uma matéria num local, aí, 

outra matéria em outro, a distância dificulta um pouco, por conta também, as vezes você tem 

um caminho que é, como é que eu digo..., calçado  né, mas o que, mas é uma linha reta, você 

tem que fazer voltas pra poder chegar em determinado local, você não tem caminhos que 

cortem, vai dificultar. 

12. Quais as dificuldades encontradas em seu trajeto nas áreas de conveniência da Instituição? 

Às vezes tem uns tijolinhos que eles botam e tem uma diferença no meio, eu não sei se pra 

pessoa que não tem deficiência, mas..., aí as vezes eu vou tentar andar ali, e como uma perna 



 
 

é mais curta, aí eu tenho que dá, sei lá da mais um pouquinho pra poder chegar sei lá no outro 

tijolo pra poder passar, aí é como se eu pulasse um pouco pra poder fazer isso 

13. Você tem algum tipo de dificuldade nas suas salas de estudo? 

Em algumas cadeiras. Em algumas cadeiras assim é..., as vezes eu consigo sentar e essa perna 

fica normal a outra as vezes não consegue, fica na ponta né e começa a doer, se tivesse como 

regular a altura, uma coisa ou outra e ficar por muito tempo naquela posição me cansa e 

começa a doer o quadril, por conta da altura atrapalha, incomoda. 

14. Caso seja sim, você já recorreu ao seu departamento em busca de soluções para estas 

dificuldades? 

Não, ainda não, não tive nenhuma dificuldade. 

15. Os professores te ajudam perante as dificuldades encontradas no decorrer de seu curso? 

Os professores quando chegam a coisa já está feita. 

16. Você precisa de alguma tecnologia assistiva para facilitar o seu processo de 

aprendizagem? Se sim, a instituição lhe oferece alguma ajuda neste sentido? 

Eu acho que sim, agora não sei te dizer como 

17. Os funcionários do seu departamento te dão apoio, em relação às dificuldades encontradas 

por você no seu dia-a-dia? 

Não, ainda não fui lá não. 

 

18. Ou você encontra mais apoio junto aos seus companheiros de curso? 

Eles me ajudam sim, sempre que preciso. 

19. Você acredita que se não fosse deficiente, conseguiria encontrar a terminalidade 

acadêmica, nesta instituição com maior facilidade, por quê? 

Não, né, porque eu acho que depende mais da vontade da pessoa, de querer e ir lá e fazer. 

Tem a dificuldade né, mas a pessoa que não tem deficiência tem outros... que as vezes pode 

ser até pior do que uma deficiência física né! Que a gente tenha. 

20. Quais sugestões você daria para a melhoria da acessibilidade nesta Instituição? 

Bom acho que primeiro deveria ter um momento de sentar com o pessoal deficiente, eu acho 

que nunca houve isso, sentar e como as deficiências são diferentes, cada um expor o seu 

motivo particular, porque aí eu acho que melhoraria um pouco pra cada um, na área específica 

de cada um. 

 

 

  



 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

Pesquisa: Acessibilidade no Ensino Superior: a inclusão de pessoas com deficiência física na 

Universidade Federal de Sergipe, um estudo de caso 

Mestrando: Antônio Carlos Nogueira Santos 

Orientadora: Prof.ª Dra. Verônica dos Reis Mariano Souza 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA DO ALUNO  

 

1. Identificação: 

   1.1 Nome: Aluno 08- entrevista em 18-04-11  

   1.2 Curso: Pedagogia Noturno 

   1.3 Características da deficiência: Monoplegia congênita na perna direita que possui alguns 

centímetros a menos. 

   1.4 Bairro onde reside: Centro de São Cristóvão 

   1.5 Gênero: ( X ) Feminino                  (    ) Masculino                  (    ) Não informado 

2. Qual o seu ano de ingresso na Instituição de Ensino Superior? 

2006.2 

3. Você encontrou dificuldades na realização do processo seletivo seriado? 

Na verdade não encontrei, prestei vestibular numa escola estadual, e a minha sala ficava no 

andar de cima, mas lá em São Cristóvão, como é uma cidade de muitas ladeiras, moro numa 

rua que fica bem no alto, e portanto já tenho prática em subir a lugares altos. 

4. Caso seja sim, quais foram as dificuldades? 

Não teve dificuldades 

 

 

5. Qual a instituição de ensino médio que você cursou? 

    Foi uma escola estadual que fica no centro de São Cristóvão, eu sempre estudei em escola 

pública. 

6. Ela disponibilizava tecnologias assistivas para facilitar as suas atividades escolares? 

    Não 

7. Caso seja sim, qual foi ou quais foram? 

    Não disponibilizou 



 
 

8. Você acredita que o suporte educacional que você teve na instituição do ensino médio te 

favorece no aprendizado nesta instituição de ensino superior? 

Acredito que sim. 

9. Em que sentido este suporte lhe favorece nesta instituição? 

Ajudou na minha formação, somente isso. 

10. Você tem dificuldade em chegar à Universidade?  

Não, nenhuma, só o ônibus muito cheio, mas é sempre assim. 

11. Quais as dificuldades encontradas em seu trajeto dentro do campus até as salas de estudo? 

      Não tenho muitas dificuldades. (Depois da pergunta sobre as motocicletas estacionadas 

nos corredores a resposta foi.) Na verdade acredito que aquelas motocicletas nos corredores 

atrapalham a todo mundo, inclusive a mim, mas o pior mesmo são os buracos que existem nos 

acessos dos corredores, isso sim atrapalha bastante. 

12. Quais as dificuldades encontradas em seu trajeto nas áreas de conveniência da instituição? 

A mesma coisa, o que mais me atrapalha são os buracos, que as vezes no provocam algum 

desequilíbrio. 

13. Você tem algum tipo de dificuldade nas suas salas de estudo? 

      Não nenhuma, consigo transitar normalmente. 

14. Caso seja sim, você já recorreu ao seu departamento em busca de soluções para estas 

dificuldades? 

      Nunca precisei recorrer ao meu departamento. 

15. Os professores lhe ajudam perante as dificuldades encontradas no decorrer de seu curso? 

Que tipo de dificuldades?  

As pedagógicas e atitudinais, nunca tive essas dificuldades. 

16. Você precisa de alguma tecnologia assistiva para facilitar o seu processo de 

aprendizagem? 

 Não, no meu caso não é preciso. 

17. Os funcionários do seu departamento lhe dão apoio em relação às dificuldades 

encontradas por você no seu dia a dia? 

Nunca precisei recorrer aos funcionários da instituição. 

18. Ou você encontra mais apoio junto aos seus companheiros de curso? 

      Você fala em relação ao preconceito? Acredito que isso se releva, na minha infância eu 

sofri muito, mas sempre soube me resolver, portanto não tenho muitos problemas. 

19. Você acredita que se não fosse deficiente físico, conseguiria encontrar a terminalidade 

acadêmica nesta instituição com mais facilidade? Por quê? 



 
 

    Olha, para dizer com sinceridade, acredito que a minha deficiência não me atrapalha em 

nada, consigo resolver tudo com muita paciência.  

20. Quais as sugestões que você daria para a melhoria da acessibilidade nesta instituição? 

     Acredito que as maiores dificuldades para o deficiente físico estão no acesso os buracos 

como avia dito anteriormente, atrapalham bastante, e também em relação aos pavimentos 

superiores da instituição, deveriam pensar numa forma de melhorar estas questões. 
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 QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA PARA O ALUNO DEFICIENTE FÍSICO 

1. Identificação: 

1.1 Nome: Aluno 09- entrevista em 01-09-11 

1.2 Curso: Ciências Econômicas 

1.3 Características da deficiência: má formação do membro inferior esquerdo, formação 

congênita, nasci pré-maturo, no caso paralisia cerebral. 

 1.4 Classificação CID da deficiência: CID 10 

1.4 Bairro onde reside: Luzia 

1.5 Gênero: (    ) Feminino (  X  ) Masculino (    ) Não informado 

2. Qual o seu ano de ingresso na Instituição de Ensino Superior? 

2011.1 

3. Você encontrou dificuldades na realização do processo seletivo seriado? 

Não, somente pra o acesso, pra chegar aqui na Universidade, porque eu ainda não conhecia, 

mas alguma dificuldade em relação ao obstáculo, não muito. 

4. Caso seja sim, quais foram as dificuldades? 

5. Qual a instituição de ensino médio que você cursou? 

Escola Estadual Manuel Messias Feitosa. 

6. Ela disponibilizava tecnologias assistivas para facilitar as suas atividades escolares? 

Não. Eu não necessitei. 

7. Caso seja sim, quais foram? 

8. Você acredita que o suporte educacional que você teve na instituição de ensino médio te 

favorece no aprendizado nesta Instituição de Ensino Superior? 

Não muito, não como deveria. 

9. Em que sentido este suporte te favorece na instituição? 

10. Você tem dificuldade em chegar à Universidade? 

Poucas, razoáveis. 



 
 

11. Quais as dificuldades encontradas em seu trajeto dentro do campus até as salas de estudo?  

Há! Têm, as escadas, as calçadas também não ajudam muito e as motos também não ajudam, 

e é meio complicado, você como pedestre dividir espaço com moto, principalmente pra quem 

é deficiente é mais complicado. 

12. Quais as dificuldades encontradas em seu trajeto nas áreas de conveniência da Instituição? 

Não a essas partes não. 

13. Você tem algum tipo de dificuldade nas suas salas de estudo? 

Não, assim em relação a equipe pedagógica não, os professores e até mesmo os próprios 

alunos entendem e tem o consentimento da deficiência e entendem numa boa e também não 

tenho nenhuma dificuldade em relação as cadeiras nem nada. 

14. Caso seja sim, você já recorreu ao seu departamento em busca de soluções para estas 

dificuldades? 

Não, por enquanto não, e espero que não precise. 

15. Os professores te ajudam perante as dificuldades encontradas no decorrer de seu curso? 

Não, tem alguns que até ajudam, entendem, dão conselhos, conversam, mas outros tratam 

indiferente. 

16. Você precisa de alguma tecnologia assistiva para facilitar o seu processo de 

aprendizagem? Se sim, a instituição lhe oferece alguma ajuda neste sentido? 

Não, eu não preciso. 

17. Os funcionários do seu departamento te dão apoio, em relação às dificuldades encontradas 

por você no seu dia-a-dia? 

Não até agora foi indiferente, tratam como se eu fosse qualquer pessoa. 

18. Ou você encontra mais apoio junto aos seus companheiros de curso? 

Eles entendem e me tratam indiferente. 

19. Você acredita que se não fosse deficiente, conseguiria encontrar a terminalidade 

acadêmica, nesta instituição com maior facilidade, por quê? 

Bom! Eu acho que depende do ponto de vista que você olha, porque é como eu disse pra você, 

que a minha base, eu não sei se você entende como é questão de colégio do interior, eles não 

ligam pra nada, pra vestibular, nem pra nada, eu tive que, pronto! A minha história é assim, eu 

sou de Canidé de São Francisco e eu estudava em Nossa Senhora da Glória, todo o dia eu 

pegava um ônibus, ia e voltava, e foi assim que mesmo com toda a dificuldade eu consegui 

entrar na Universidade, se dependesse da escola do meu município eu não estaria aqui hoje. 

Aí, se não fosse as cotas pra os deficientes, não que eu esteja achando que eu gosto de ser 

deficiente, porque isso não é legal, então eu não gosto de ser e também, eu só quero os meus 



 
 

direitos, eu não gosto de ganhar vantagem porque eu tenho essa deficiência, porque isso não é 

legal, aí! Eu acho que se não fosse as cotas eu não estaria aqui, por conta da minha base, da 

escola do ensino médio e fundamental, aí eu acho que por esse lado ajudou. 

E a falta dessa base eu levo o curso com muita dificuldade, principalmente que o meu curso é 

exatas, só entra as matérias de cálculo, e eu perdi duas matérias de cálculo por conta de eu não 

ter... até o professor mesmo ele, depois que saiu os resultados ele, foi até aqui na biblioteca, 

ele teve uma conversa e disse que eu não me preocupasse como eu estava, que eu estava 

praticamente assim, já que o mundo ia acabar. Ele disse que não é assim, que a sua base não 

foi boa, ele conhece a escola, ele já foi lá então ele sabe, e realmente eu vou ter um pouco 

mais de dificuldade no começo do curso por conta, desse déficit da educação da minha base, 

porque o primeiro período das matérias é o seu ensino médio e se você não fez bem você não 

tem uma boa base, então você vai ter dificuldade.   

20. Quais sugestões você daria para a melhoria da acessibilidade nesta Instituição? 

É fazer os reparos necessários em calçadas e nas próprias ruas da Universidade e manter o 

controle sobre motos e bicicletas estacionadas, porque se eu acho que você tem um 

estacionamento, você deveria ir lá e não... Mas eu sei que tem gente pior do que eu  que sente 

muito mais dificuldade, por conta dessas motos, porque é incomodo demais, as pessoas que 

não tem deficiência já ficam incomodadas, porque pense você está andando e um cara de 

moto atrás de você e eu vejo que tem cartazes dizendo que é proibido placa e... Mais se você 

não tiver um controle ostensivo e alguém pra orientar, ou até pra tentar algum tipo de... Sei lá, 

punição pra descumprir a regra, acho que nunca vai parar, porque se o cara chega e – não, eu 

vou botar aqui porque fica mais fácil pra mim e esta aqui perto da didática, eu vou pra aula e 

pronto, ninguém vai reclamar então se ninguém reclama. Eu deixo aqui. A partir do dia que 

começarem a reclamar ele vai tirar. Então eu acho que é só isso, a questão de pavimentação de 

ruas e calçadas e o controle de motos nos caminhos em cima das Didáticas. 
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 QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA PARA O ALUNO DEFICIENTE FÍSICO 

1. Identificação: 

1.1 Nome: Aluno 10 - entrevista em 11-10-11 

1.2 Curso: Educação Física Licenciatura 

1.3 Características da deficiência: Veja, meu joelho direito, ele por seqüela de cirurgia, ele 

não funciona, ou tem quase a mobilidade zero e por conta disso eu tenho equilíbrio diminuído 

e escadas são de alto risco pra mim, é fácil perder o equilíbrio, e cair e quebrar o pescoço, 

além de tudo que as escadas daqui não têm corrimão o que agrava o risco, a escada já não é 

adequada e não tendo corrimão, aumenta o nível de inadequação e o risco de acidentes. 

1.4 Classificação CID da deficiência: Não eu não me lembro, é que na verdade eles não dão a 

classificação CID. A classificação CID é dada pelo médico que me acompanha, que manda 

um atestado com a classificação CID, eles só fazem corroborar a classificação. Por isso eu não 

me lembro qual é não. A junta vai reafirmar o que o médico ortopedista disse. É porque a 

junta não é feita por médicos especialistas em cada área, então, muita das vezes eles não tem 

nem tanto conhecimento quanto precisariam pra poder determinar, eles só vão avaliar o que 

foi feito pelo especialista. 

1.4 Bairro onde reside:  

1.5 Gênero: (    ) Feminino (  X  ) Masculino (    ) Não informado 

2. Qual o seu ano de ingresso na Instituição de Ensino Superior? 

2011.1 

3. Você encontrou dificuldades na realização do processo seletivo seriado? 

Não, minha única necessidade é que seja uma sala térrea. 

4. Caso seja sim, quais foram as dificuldades? 

5. Qual a instituição de ensino médio que você cursou? 

Na verdade foram duas, foi o colégio Atheneu Sergipense e o colégio Visão. 

6. Ela disponibilizava tecnologias assistivas para facilitar as suas atividades escolares? 



 
 

Na época eu ainda não tinha deficiência, a minha deficiência foi por acidente, e isso foi aos 

dezenove anos, com essa idade eu estava concluindo o terceiro ano, aliás, eu esqueci, foi 

concluído no colégio Unificado, na verdade, já acidentado, foram três escolas, porque na 

verdade eu já estava acidentado, eu não estava podendo ir a escola, eu então estava fazendo as 

provas em casa, até porque o Unificado era no trecho seguinte a minha casa, então era fácil.  

7. Caso seja sim, quais foram? 

8. Você acredita que o suporte educacional que você teve na instituição de ensino médio te 

favorece no aprendizado nesta Instituição de Ensino Superior? 

Na verdade quando eu cursei o terceiro ano, que já foi repetência né! Eu estava meio 

relaxado, querendo mais praia e sol, foi o único ano que eu perdi, aí deixei pra avacalhar no 

final, e perdi por falta, no final de 1986, eu parei de ir pra a escola, era mais divertida. Porque 

na verdade minha base maior veio do ensino fundamental, foi todo feito em escola particular e 

no segundo grau, foi que eu escolhi ir para o Colégio Atheneu e eu não queria ir pra uma 

escola particular, uma coisa minha mesmo da época, e aí eu fiz o primeiro e o segundo ano no 

Colégio Atheneu, a no terceiro ano eu fui pro Colégio Visão, eu não me recordo exatamente 

porque eu quis fazer isso, e pronto minha base foi muito mais construída no ensino 

fundamental, é a base realmente, porque se você sai de lá bem capacitado, você consegue ir 

bem no segundo e no terceiro, vai fluindo. 

9. Em que sentido este suporte te favorece na instituição? 

10. Você tem dificuldade em chegar à Universidade? 

Eu tenho uma situação confortável em relação a maioria dos deficientes físicos, primeiro em 

relação a Universidade, apesar de o meu endereço lá está o bairro São José, é que ele é mais 

curto, esse é o da minha mãe, mas atualmente eu estou morando próximo a Universidade, 

então mesmo que fosse pra chegar a pé, eu conseguiria em quinze, vinte minutos, sei lá! Só 

que eu tenho uma coisa, que poucos que a pessoa com deficiência física no país tem, eu tenho 

carro adaptado, então pra mim, chegar não é o maior problema não, na verdade é muito mais 

problemático, as vezes, andar pelo Campus, especialmente... eu não conheço o Campus, os 

pisos superiores do Campus, porque poucas vezes eu já subi as escadas. Eu já subi, mas 

assim, é uma coisa que me coloca em risco, então eu faço, quando não vejo uma alternativa é 

a última alternativa. 

11. Quais as dificuldades encontradas em seu trajeto dentro do campus até as salas de estudo?  

Agora é até um momento ruim pra julgar, porque por conta das obras do Campus, todo mundo 

ta tendo ais dificuldade, de se movimentar, mas uma coisa que eu posso afirmar que não é um 

problema só pra mim, na verdade eu acho que é um problema pra todo mundo que circula 



 
 

atualmente no Campus. É que as motos e bicicletas, elas desaprenderam a andar no asfalto, 

elas agora aprenderam a andar nas passarelas destinadas aos pedestres e não há nenhum tipo 

de atitude da UFS, de se coibir que se faça isso. È um problema, que eu acho muito grave, e 

que eu acho que só vai ser sanado na hora que alguém for atropelado, porque é como se 

resolve as coisas aqui né! A gente deixa primeiro o ladrão entrar e roubar a casa e aí depois 

que a gente bota cadeado, faz seguro, que é o sentido oposto de como as coisas deveriam ser. 

12. Quais as dificuldades encontradas em seu trajeto nas áreas de conveniência da Instituição? 

Bem, o meu problema nesses locais citados ,e a utilização do pavimento superior de qualquer 

um deles. A biblioteca, a parte superior, eu não conheço, e não vou conhecer, já estive em 

algum deles, mas é difícil o acesso, por conta da dificuldade e que não arrisque o meu 

pescoço, eu sei que um dia eu vou morrer, mas eu não to com pressa, então eu vou devagar. E 

eu acho que é uma coisa que é pra todos, se a minha deficiência, especificamente, como é 

motora do membro inferior, ela é mais afetada, mas é uma coisa que afeta cadeirante, 

cadeirante que é uma loucura, que ele nem pode, nem pra arriscar o pescoço dele, ele não dá 

acesso. 

13. Você tem algum tipo de dificuldade nas suas salas de estudo? 

As carteiras, inclusive eu acho que elas sejam melhores, para os alunos sem deficiência, mas 

pra mim, especificamente, aquelas cadeiras antigas, aquelas, que tem o bracinho e tal,elas são 

menos complicadas de usar, do que essas novas, porque elas são menos apertadas, pra você 

entrar e sair, no meu caso, com o meu joelho não flexiona, eu tenho que entrar numa, em que, 

Lea tenha entrada pela esquerda, ou pela direita, então eu tenho que entrar sempre por uma 

que tenha a entrada pela esquerda, pra eu poder me sentar, porque pela direita eu teria que, 

flexionar o joelho, pra poder ir descendo, pra poder encaixar, então é complicado, pra aluno 

grande também, eu tenho 1,70 m, pra alguém que tenha 1,80m, já deve ficar desconfortável de 

entrar e levantar. 

14. Caso seja sim, você já recorreu ao seu departamento em busca de soluções para estas 

dificuldades? 

Veja, como a sala de aula são comuns a todos de todos os departamentos, eu nem pensei nessa 

possibilidade, porque na minha imaginação fértil, eu pensei que o outro departamento iria 

dizer, “- o não ia mudar de sala, ou iria tirar o dele da reta”. Porque não tem como dizer pro 

reitor mudar as carteiras por causa de um aluno. É assim, é difícil, é desconfortável, mas não é 

inviável, ao contrário da escada, que não coloca a minha vida em risco sentar numa cadeira 

desconfortável, só me deixa desconfortável e muita das vezes com dor, mas não põe a minha 

vida em risco, só a minha saúde, mais é menos inaceitável. Eu já to meio que calejado das 



 
 

coisas, não só pra deficiente, pra não deficiente também, em todos os espaços, por exemplo, 

tem casas que a lei que garante acesso gratuito a casa de show, teatro, cinema, etc. Mas tem 

casa em que o proprietário não quer aceitar o que a lei diz, coloca  sua palavra em dúvida, a 

palavra da associação dos deficientes em dúvida e a lei em dúvida, então é uma coisa assim, 

fantasticamente surreal. O argumento é que engraçado, tem uma casa que eu fui aqui e é 

aquela coisa,  o funcionário ou não está avisado, ou então recebe ordem do dono pra dizer, - 

“não, esse caso leve pra mim.” Aí chega lá ele diz: -“ontem vieram doze cadeirantes e aí eu 

vou dar gratuidade pra todo mundo, vou quebrar desse jeito.” Uma casa que comporta, sei lá!, 

Quatrocentas, quinhentas pessoas e não vem um grupo de cadeirantes todos os dias, e todo 

mundo consome, dependendo da justificativa, e aí eu estou brigando comigo mesmo, porque 

eu evito está entrando em atrito, eu evito entrar em atrito e fico brigando comigo mesmo, 

porque assim a sugestão dessa casa específica é um desconto de 50%, como se fosse um 

desconto de meia entrada para o estudante, ou para o professor, que no meu caso, já seria o 

meu direito normal, porque eu sou professor também. E aí eu fico brigando em fazer o que é 

certo, ou seja, ir lá e exigir em entrar gratuitamente, ou esquecer isso, e curtir a minha vida e 

ir lá e pagar a meia e entrar e me divertir, aí eu fico dividido, acabo cedendo. 

15. Os professores te ajudam perante as dificuldades encontradas no decorrer de seu curso? 

Eu não sei dizer ainda, é o meu primeiro período, e eu estou fazendo uma disciplina, que o 

meu ritmo vai ser esse mesmo, se eu estiver com tempo, o que vai ser pouco provável duas, 

então eu não tenho condições de lhe dizer isso hoje. Mas eu já ouvi dizer que os professores 

do departamento são complicados, querem que você faça coisa que você não pode fazer e que 

não são essenciais, pra que você consiga ensinar, você iria fazer se você conseguisse fazer, 

mas é aquela coisa, se você não pode fazer não quer dizer que você não possa ensinar, é a 

mesma coisa que você dizer que todo técnico de qualquer esporte tem que ser excelente no 

que ele fazia e aí você vai negar a história, onde a maior parte dos técnicos, não foram 

excelentes jogadores. 

16. Você precisa de alguma tecnologia assistiva para facilitar o seu processo de 

aprendizagem? Se sim, a instituição lhe oferece alguma ajuda neste sentido? Não! 

17. Os funcionários do seu departamento te dão apoio, em relação às dificuldades encontradas 

por você no seu dia-a-dia? 

Não, eu não tenho, é como eu já lhe falei, é o meu primeiro período, eu mal conheço eles lá.  

18. Ou você encontra mais apoio junto aos seus companheiros de curso? 

A verdade, é que eu normalmente não preciso e eu sou meio, nem sei se isso é machismo, mas 

assim, eu sou do tipo que eu não sou muito de pedir auxílio, ou de aceitar auxílio, claro que 



 
 

quando me oferecem normalmente eu aceito, muito mais pra ser gentil, do que por 

necessidade, até porque a minha deficiência mesmo ela não exige tanto “auxílio”. O meu 

comprometimento é muito assim, não dá pra correr, por exemplo, mas andar é tranquilo, 

sentar, então eu não tenho muita necessidade, eu não tenho quase nenhuma necessidade, pelo 

menos por enquanto, de auxílio e tem gente que nem percebe, só acha que eu machuquei o pé, 

é sim, eu conheço de muito tempo, de anos..., que o pessoal nunca ter percebido, que eu tenho 

uma limitação, ou achar que é só no pé, na perna e não no joelho e na coxa como é, tem muita 

gente que me conhece e não percebe, ou então percebe assim do nada, que eu sou deficiente 

físico. 

19. Você acredita que se não fosse deficiente, conseguiria encontrar a terminalidade 

acadêmica, nesta instituição com maior facilidade, por quê? 

Nesse curso especificamente, eu acho que seria mais fácil, pelo que eu ouvi falar, das 

dificuldades que me serão apresentadas, por exemplo, se o professor me pedir pra eu dar três 

voltas na quadra! Não dá! Eu posso olhar, ou eu posso ir andando, andar, dá até pra andar 

num ritmozinho razoável, mas correr não rola! Correr, não dá, inclusive se eles conseguissem 

me fazer correr, eu iria ficar felicíssimo.  

20. Quais sugestões você daria para a melhoria da acessibilidade nesta Instituição? 

Rampas, elevadores, basicamente, eu acho que isso na verdade, pra o meu problema 

específico seriam rampas e elevadores e sem motos e bicicletas nas passarelas pra o bem de 

todos. Há, tirando isso, ta tudo ou razoável, ou indo num caminho pra melhorar né! De 

alguma forma aquelas meias passarelas que fizeram aí tá de algumas formas né! Assim, 

fizeram o quebra mola e a passarela por cima, ficou legal! Ali eu achei uma sacada muito boa, 

porque, tanto diminui a velocidade dos carros, obrigando eles a pararem, quanto da 

possibilidade pro pedestre e pro cadeirante de passar ali por cima, sem dificuldades. Aquilo 

ali foi legal! E mais passarelas também, porque tem certos trajetos que..., muita gente já fez 

uma passarela natural andando, mas que pro cadeirante, não é o meu caso, mas, é isso. 
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 QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA PARA O ALUNO DEFICIENTE FÍSICO 

1. Identificação: 

1.1 Nome: Aluno 11-entrevista em 30-08-11 

1.2 Curso: odontologia 

1.3 Características da deficiência: É A.V.C., eu tive três A.V.C. sabe! Aí eu fiquei com as 

seqüelas do A.V.C., eu fiquei paralisada por um ano e três meses, sem me movimentar, sem 

fazer movimento nenhum, aí eu fiquei um ano e três meses paralítica, aí depois eu fiz uma 

fisioterapia e comecei a andar. De pouquinho em pouquinho, aí ficou a minha mão direita e a 

minha perna direita, sem movimento. 

1.4 Classificação CID da deficiência:  

1.4 Bairro onde reside: Roza Elze 

1.5 Gênero: ( X ) Feminino (    ) Masculino (    ) Não informado 

2. Qual o seu ano de ingresso na Instituição de Ensino Superior? 

2011.1 

3. Você encontrou dificuldades na realização do processo seletivo seriado? 

Encontrei. 

4. Caso seja sim, quais foram as dificuldades? 

Porque estava recente né! O A.V.C. quando eu fui fazer o ano foi 2010, aí eu tive dificuldade 

pra marcar a bolinha, a menina fez a redação, mas a bolinha ela deixou pra mim e também o 

local de sentar, onde eu fui fazer a prova mesmo, que as carteiras eram pequenas. 

5. Qual a instituição de ensino médio que você cursou? 

Escola estadual, escola Manuel Assis do Nascimento. 

6. Ela disponibilizava tecnologias assistivas para facilitar as suas atividades escolares? 

Não, é porque eu terminei o meu segundo grau em 2006 e o A.V.C. eu tive em 2008, aí eu não 

tive problema com isso. 

7. Caso seja sim, quais foram? 



 
 

8. Você acredita que o suporte educacional que você teve na instituição de ensino médio te 

favorece no aprendizado nesta Instituição de Ensino Superior? 

Não, não me da base nenhuma, porque eu fiz o E.J.A. aí é muito corrido o E.J.A. aí eu to 

tendo agora muita dificuldade com bioquímica, e elementos da anatomia humana, aí eu to 

tendo muita dificuldade, principalmente com bioquímica.  

9. Em que sentido este suporte te favorece na instituição? 

10. Você tem dificuldade em chegar à Universidade? 

Não. 

11. Quais as dificuldades encontradas em seu trajeto dentro do campus até as salas de estudo?  

Não. 

12. Quais as dificuldades encontradas em seu trajeto nas áreas de conveniência da Instituição? 

Também não. 

13. Você tem algum tipo de dificuldade nas suas salas de estudo? 

Só no copiar, o professor copiando eu tenho dificuldade, mas agora eu tenho computador 

agora ta legal! Aí as aulas eu gravo as aulas, no celular, mas em compensação! Mas eu 

solicitei auxílio no dia 23 de agosto desse ano (2011), mas até agora eu não tive resposta 

nenhuma, eu vou lá daqui a pouco. É porque no primeiro semestre eu reprovei em bioquímica 

e em elementos e em elementos por causa da minha caligrafia, que o professor até falou que 

não sabia mesmo, ele me reprovou e disse, - “oi se você me pegar no segundo período, eu vou 

falar com D.A.A., pra gente ver uma outra maneira de fazer as provas, porque, não tem 

condições de eu lhe entender mesmo não!” a minha caligrafia. 

14. Caso seja sim, você já recorreu ao seu departamento em busca de soluções para estas 

dificuldades? 

Eu não fui no departamento, eu fui direto no D.A.A. e falei com o professor, aí ele me 

mandou fazer o processo e deixar lá o número do protocolo e ele já recebeu o processo, o 

processo tá com ele, ou seja, essas informações foram dadas pelo meu departamento. 

15. Os professores te ajudam perante as dificuldades encontradas no decorrer de seu curso? 

O professor não me ajudou nenhum um pouco, e o de bioquímica o professor também me 

deixou reprovada. Há a professora de psicologia foi uma maravilha, a professora de sociologia 

também foi uma maravilha, levou computador pra eu fazer a prova e tudo, mas esses dois, o 

de bioquímica e o de elementos, não! É mais a prova de elementos a prática tem que ser 

escrita, aí tem que ter uma pessoa pra eu falar e ela escrever, porque não pode ser no 

computador, a não Ser que tenha um esquema assim um esquema do corpo humano pra eu 

escrever as partes. 



 
 

16. Você precisa de alguma tecnologia assistiva para facilitar o seu processo de 

aprendizagem? Se sim, a instituição lhe oferece alguma ajuda neste sentido? 

Eu preciso de um computador e de gravador, que eu já consegui agora. (ficou identificado 

também que a aluna necessita de uma órtese para lhe ajudar na escrita.) 

17. Os funcionários do seu departamento te dão apoio, em relação às dificuldades encontradas 

por você no seu dia-a-dia? 

Não, preconceito eu não sei, mas assim a minha outra turma era menor sabe! Mas agora eu to 

tendo dificuldade de falar com essa turma, por causa que é uma turma novata que chegou 

agora e a gente não tem contato com o departamento. O departamento fica lá, e eu fico cá! 

18. Ou você encontra mais apoio junto aos seus companheiros de curso? 

Sim, eles me ajudam bastante. 

19. Você acredita que se não fosse deficiente, conseguiria encontrar a terminalidade 

acadêmica, nesta instituição com maior facilidade, por quê? 

Claro! Com certeza, se eu tivesse a minha letrinha como era, pronto! Ficaria tudo mais fácil.  

20. Quais sugestões você daria para a melhoria da acessibilidade nesta Instituição? 

A ter mais informação sobre esse... Sobre o núcleo de atendimento a pessoa com deficiência, 

eu não sei, eu não tenho conhecimento sobre isso, e esse departamento que faz o protocolo, o 

(D.A.A.), eu também, eu não sabia, então ter mais informação, pra gente saber assim, quando 

tiver necessidade, de procurar, acho que seria bom, divulgação mais. 
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 QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA PARA O ALUNO DEFICIENTE FÍSICO 

1. Identificação: 

1.1 Nome: Aluno 12, entrevista em 20-06-11 

1.2 Curso: Medicina Veterinária 

1.3 Características da deficiência: A minha deficiência foi por causa de um problema de 

coluna, ocorreu uma inflamação na medula da coluna com perda de movimentos das pernas. 

1.4 Classificação CID da deficiência:  

1.4 Bairro onde reside: Augusto franco 

1.5 Gênero: (    ) Feminino (  X  ) Masculino (    ) Não informado 

2. Qual o seu ano de ingresso na Instituição de Ensino Superior? 

2011.1 

3. Você encontrou dificuldades na realização do processo seletivo seriado? 

Não, porque no caso foi na Didática I, aquela que fica perto do estacionamento, só foi botar o 

carro e caminhar uns dez metros, quinze metros até a sala e na sala eu não tive nenhum 

problema. 

4. Caso seja sim, quais foram as dificuldades? 

5. Qual a instituição de ensino médio que você cursou? 

Olha eu cursei a metade do terceiro ano no João Alves, aí por causa do meu problema eu 

terminei no Ministro Petrônio Portela, no Augusto Franco. 

6. Ela disponibilizava tecnologias assistivas para facilitar as suas atividades escolares? 

Eu não precisava. No caso da Educação Física eu fui liberado, porque eu perco o equilíbrio, 

andando mesmo, tem horas que seu estou andando escorrego e caio. 

7. Caso seja sim, quais foram? 

8. Você acredita que o suporte educacional que você teve na instituição de ensino médio te 

favorece no aprendizado nesta Instituição de Ensino Superior? 



 
 

Rapaz não, porque a base do ensino médio é fraca pro nível superior e muito. Os professores 

de hoje em dia é aquele negócio, dá um dever e um exercício, dá um trabalho, já passou de 

ano e aqui não, aqui você tem que ralar mesmo pra tirar nota alta. 

9. Em que sentido este suporte te favorece na instituição? 

10. Você tem dificuldade em chegar à Universidade? 

Não, eu não tenho tanta dificuldade porque eu tenho carro, porque se fosse pra pegar ônibus, 

ia ser uma dificuldade imensa, isso porque eu tenho uma infecção... não é uma infecção, é um 

problema por causa da coluna, na parte da urina, que eu toda hora tenho que entrar no 

banheiro. 

11. Quais as dificuldades encontradas em seu trajeto dentro do campus até as salas de estudo?  

Só as calçadas e as aulas mesmo, porque, as calçadas são tudo danificadas e não como, eu 

mesmo não consigo mais botar as minhas pernas pra andar, a maioria das vezes eu arrasto, aí 

o povo diz, - é porque você tem preguiça; Não é porque eu não tenho força na perna pra 

levantar até o ponto de dar um passo pra frente, já aconteceu de eu cair já, aqui na 

Universidade mesmo. E eu mesmo já botei na consciência, que eu ando como qualquer outra 

pessoa anda, eu ando com dificuldade. 

E o acesso, tem dia que a aula é num local, aí, passa duas, três horas, já muda pra outro local, 

aquela diferença, você ta lá na frente e tem que vim pra Didática VI, quem anda normalmente 

vem bem, eu não, eu tenho que pegar o carro, vim pro estacionamento pegar o carro, vim até 

o outro estacionamento e ir assistir a aula. 

E em relação as motos, ali é errado demais, lugar de passarela é de gente e não pra moto né, 

tudo bem, pra mim eu faço a volta e quem é cadeirante? É pior. 

12. Quais as dificuldades encontradas em seu trajeto nas áreas de conveniência da Instituição? 

Pra dizer a verdade, só entrei uma vez no RESUN e foi até pra ir no banheiro, eu nem como 

aqui, agora a biblioteca o acesso é legal. 

13. Você tem algum tipo de dificuldade nas suas salas de estudo? 

Não, tudo tranquilo, minhas aulas são tudo a maioria no térreo, mas eu subo escada com 

dificuldade e apoiando no corrimão. 

14. Caso seja sim, você já recorreu ao seu departamento em busca de soluções para estas 

dificuldades? 

Não, até hoje não precisei. 

15. Os professores te ajudam perante as dificuldades encontradas no decorrer de seu curso? 

Todos eles ajudam. 



 
 

16. Você precisa de alguma tecnologia assistiva para facilitar o seu processo de 

aprendizagem? Se sim, a instituição lhe oferece alguma ajuda neste sentido? 

Não 

17. Os funcionários do seu departamento te dão apoio, em relação às dificuldades encontradas 

por você no seu dia-a-dia? 

Rapaz, no departamento eu nunca fui, que eu não precisei. 

18. Ou você encontra mais apoio junto aos seus companheiros de curso? 

Não eu peço mas ajuda aos meus companheiros, porque os professores já tem um pucado de 

gente pra atender, e atender mais um, complica mais eles. 

19. Você acredita que se não fosse deficiente, conseguiria encontrar a terminalidade 

acadêmica, nesta instituição com maior facilidade, por quê? 

Não, não influencia nada, assim totalmente só a andada só, o resto vai normalmente, dá pra 

levar. 

20. Quais sugestões você daria para a melhoria da acessibilidade nesta Instituição? 

Rapaz, as calçada velho! As calçadas é de lascar viu! As calçadas e o piso, porque tem lugar 

que os pisos estão tudo danificado, tudo irregular. 
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 QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA PARA O ALUNO DEFICIENTE FÍSICO 

1. Identificação: 

1.1 Nome: Aluno 13, entrevista em 28/07/2011 

1.2 Curso: Filosofia-Licenciatura 

1.3 Características da deficiência: É..., deficiência na coluna vertebral, é uma deficiência que 

mexe com a coluna, começa na pessoa com onze anos de idade e vai se agravando a pessoa 

vai envelhecendo e vai se agravando até os vinte, vinte e cinco anos, aí ela para, mas aí a 

pessoa está num grau de deficiência muito elevado já, essa deficiência é ligada ao nascimento, 

mas só que ela só vai se desenvolver na adolescência. 

1.4 Classificação CID da deficiência: 

1.4 Bairro onde reside: Bairro Suiça, aqui em Aracaju. 

1.5 Gênero: (    ) Feminino (    ) Masculino ( X  ) Não informado 

2. Qual o seu ano de ingresso na Instituição de Ensino Superior? 

2011.1 

3. Você encontrou dificuldades na realização do processo seletivo seriado? 

Não, não encontrei não, eu só achei pouca o número de cotas para o deficiente, no caso do 

curso de filosofia, de quarenta e cinco vagas, só teve uma vaga teve dois inscritos e uma vaga, 

no vestibular pra 2011, teve dois inscritos, foi eu e outro e o outro ficou de fora, né, porque 

alguém tinha que ficar na vaga. Assim eu vejo que são poucas vagas, poderia haver a 

possibilidade de mais vagas, de quarenta e cinco vagas no total, poderia ao menos cinco. 

 

4. Caso seja sim, quais foram as dificuldades? 

5. Qual a instituição de ensino médio que você cursou? 

Escola de 1° e 2° Raimundo Bezerra Lima (Cariruaçú-Ceará) 

6. Ela disponibilizava tecnologias assistivas para facilitar as suas atividades escolares? 

Não, não teve não. 



 
 

7. Caso seja sim, quais foram? 

8. Você acredita que o suporte educacional que você teve na instituição de ensino médio te 

favorece no aprendizado nesta Instituição de Ensino Superior? 

Sim, a escola era bem, é... o sistema de ensino ajudou muito aqui no ensino superior, porque o 

que eu consegui aprender lá no ensino médio ta servindo de base pro ensino superior, algumas 

deficiências teve né, assim, porque o ensino público sempre tem, mas foi bem acessível. 

9. Em que sentido este suporte te favorece na instituição? 

É... foi a acessibilidade ao material didático né, na época foi muito bem acessível, eu fiz o..., 

algumas aulas via TV né, telecurso, então hoje ajudou muito né, eu tive recursos via internet e 

vai vendo muito material que facilita. 

10. Você tem dificuldade em chegar à Universidade? 

Não, não, eu não tenho não. 

11. Quais as dificuldades encontradas em seu trajeto dentro do campus até as salas de estudo?  

Não, tenho não. 

12. Quais as dificuldades encontradas em seu trajeto nas áreas de conveniência da Instituição? 

Não, eu não tenho dificuldade em relação ao trajeto, é mais em relação ao assentamento, se a 

cadeira não for acolchoada, eu sinto dor na coluna. 

13. Você tem algum tipo de dificuldade nas suas salas de estudo? 

Eu tenho na cadeira né, nem todas as salas tem cadeiras acolchoadas, aí então eu procuro uma 

cadeira que mesmo que não seja acolchoada, que tenha o encosto da cadeira mais alto, porque 

aí eu posso escorar a minha coluna pra doer menos.  

14. Caso seja sim, você já recorreu ao seu departamento em busca de soluções para estas 

dificuldades? 

Não, eu nunca recorri não. 

15. Os professores te ajudam perante as dificuldades encontradas no decorrer de seu curso? 

Ajudam, eles me dão muito apoio com relação ao incentivo ao estudo, a não desistir do curso. 

16. Você precisa de alguma tecnologia assistiva para facilitar o seu processo de 

aprendizagem? Se sim, a instituição lhe oferece alguma ajuda neste sentido? 

Não, no momento assim que eu vejo não né. Que o material vai depender de cada professor, 

do que ele vai passar, qual é o tipo de trabalho que ele vai passar os recursos que ela vai ta 

usando para passar o seu conteúdo. 

17. Os funcionários do seu departamento te dão apoio, em relação às dificuldades encontradas 

por você no seu dia-a-dia? 

Nunca tive nenhum problema com os funcionários do departamento não. 



 
 

18. Ou você encontra mais apoio junto aos seus companheiros de curso? 

Meus amigos me ajudam sempre! 

19. Você acredita que se não fosse deficiente, conseguiria encontrar a terminalidade 

acadêmica, nesta instituição com maior facilidade, por quê? 

Não, com relação a facilidade, acredito que não, eu percebo, que pelo menos na minha sala, 

nós somos tratados como igual, como aluno né, professor e aluno e não tem essa porque é 

deficiente. Não! Todo mundo é tratado no mesmo padrão. 

20. Quais sugestões você daria para a melhoria da acessibilidade nesta Instituição? 

A sugestão é que a Universidade procure construir as didáticas com rampa para os 

cadeirantes. Que as cadeiras tenham encosto tenha é, almofadas, que ajudem a sentar e a ficar 

bem dentro da sala, que o quadro, fique mais visível, fique mais próximo, que tenha uma sala 

adequada ao deficiente e as outras deficiências, a deficiência visual, outras deficiências que 

não pode se deslocar, o cadeirante, então a Universidade ainda não está preparada para essas 

questões, e a gente percebe a oportunidade para os novos no padrão das didáticas antigas, sem 

ter rampa, sem ter corrimão adequado, isso não pode acontecer em uma Universidade, é 

preciso que alguém veja e comece a mudar, com relação as construções das didáticas novas, 

ajudar a acessibilidade. 
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 QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA PARA O ALUNO DEFICIENTE FÍSICO 

1. Identificação: 

1.1 Nome: Aluno14, entrevista realizada em 23/08/2011 

1.2 Curso: Ciências da Computação 

1.3 Características da deficiência: Há eu sou cadeirante. 

1.4 Classificação CID da deficiência: 

1.4 Bairro onde reside: Soledade 

1.5 Gênero: (    ) Feminino (  X  ) Masculino (    ) Não informado 

2. Qual o seu ano de ingresso na Instituição de Ensino Superior? 

2010.1 

3. Você encontrou dificuldades na realização do processo seletivo seriado? 

Não. Eu fiz na didática I, foi logo chegando, só tinha cadeirante também, só tinha eu e mais 

dois no caso, aí foi tranquilo! E como só tinha nós três, tivemos que sair juntos. 

4. Caso seja sim, quais foram as dificuldades? 

5. Qual a instituição de ensino médio que você cursou? 

Augusto Franco, no Santos Dumont. 

6. Ela disponibilizava tecnologias assistivas para facilitar as suas atividades escolares? 

Não, porque quando aconteceu o acidente eu já havia terminado o ensino médio. 

7. Caso seja sim, quais foram? 

8. Você acredita que o suporte educacional que você teve na instituição de ensino médio te 

favorece no aprendizado nesta Instituição de Ensino Superior? 

Muito pouco. 

9. Em que sentido este suporte te favorece na instituição? 

10. Você tem dificuldade em chegar à Universidade? 

Agora não, que eu comprei esse carro, já pra isso mesmo, o problema maior lá é estacionar, 

perto da sala, não tem um lugar certo, assim próximo as didáticas que você possa ir, não tem. 



 
 

Ou você desce lá na entrada que é longe das didáticas, ou vai pelo terminal ali, onde todo 

mundo passa nas passarelas e parar ali, não tem onde descer, geralmente eu paro bem no meio 

da passarela, porque não tem, aí o pessoal fica parando, incomodando o pessoal, não tem, aí 

mesmo assim é longe, é nos extremo assim, se vai na didática no meio, aí pronto, tem que 

andar que só, porque aquele parque do meio ta tudo fechado, carro não entrava ali, é tudo 

longe demais. 

11. Quais as dificuldades encontradas em seu trajeto dentro do campus até as salas de estudo?  

Aí é ruim, tem lugar que... pra ir mesmo pra sala de computação, lá mesmo, não sei se já 

consertaram ali, mas lá só com a ajuda de alguém mesmo, pra chegar lá, aquelas rampinhas é 

muito ruim, e as motos, se eles não saírem da frente, pra não bater na pessoa, que eles passam 

por cima da passarela junto com o pessoal. 

12. Quais as dificuldades encontradas em seu trajeto nas áreas de conveniência da Instituição? 

Além de ser longe, claro que é grande a Universidade, tem que ter a ajuda de alguém, aí é 

pouco ruim também, que tem muito lugar ruim, sozinho eu não vou não, além de ser longe, 

tem lugar que é muito ruim de passar, é aquela coisa do meio mesmo ali, se eu forçar com a 

cadeira cai! E aí vira! Então geralmente eu peço ajuda a um colega. 

13. Você tem algum tipo de dificuldade nas suas salas de estudo? 

Não, só uma vez que me colocaram no andar de cima, eu fui fazer uma prova, e aí quando eu 

vi a prova era lá em cima, “como eu vou fazer a prova!”, aí eu fiquei lá em baixo e aí o 

professor pegou e mandou a prova pra eu fazer aqui em baixo, fiz em baixo na sala. 

Outra dificuldade, imagine você é chegar lá uma hora da tarde e ficar até às sete da noite, 

sentado direto, aí  eu tive que cortar matéria, aí eu não pude pagar todas, o segundo período 

mesmo eu não peguei todas. Eu tava muito tempo parado, aí quando eu peguei esse baque 

assim, pra acostumar de novo. E o pior que eu tenho que pegar tudo corrido mesmo pra acabar 

logo, que eu não tenho tempo assim, que é longe, aí é ruim quando pega assim, uma no meio 

que não tem vaga, aí fica o dia todinho sem fazer nada. Aí tem que casar todos os horários. 

14. Caso seja sim, você já recorreu ao seu departamento em busca de soluções para estas 

dificuldades? 

Não, nunca recorri. 

15. Os professores te ajudam perante as dificuldades encontradas no decorrer de seu curso? 

Sim! Todos os professores me entendem, me ajudam, porque eu chegando na sala, eu sou um 

aluno normal como qualquer outro. 

16. Você precisa de alguma tecnologia assistiva para facilitar o seu processo de 

aprendizagem? Se sim, a instituição lhe oferece alguma ajuda neste sentido? 



 
 

Não! O problema mesmo lá é mesmo locomoção, é quando tem que ir de uma didática pra 

outra, pra você sair lá da Ciência da Computação até a Didática V, pra assistir uma aula, pra 

depois voltar de novo veio, aí tem que esperar alguém, quando eu vou sozinho, não dá, aí tem 

que esperar alguém passar, porque aí me ajudar a empurrar né! E agora que a cadeira quebrou, 

deu uma pancada num buraco lá na UFS, pá! Oi ela aí toda amarrada, mais isso acontece. E o 

meu problema também é no banheiro, quer dizer eu nunca usei mesmo, mas, eu nem sei, 

dizem que tem, mas dificilmente é adaptado como deve ser. 

17. Os funcionários do seu departamento te dão apoio, em relação às dificuldades encontradas 

por você no seu dia-a-dia? 

Não, não precisei, eu só tenho a dificuldade pra chegar no local, pra chegar e descer. 

18. Ou você encontra mais apoio junto aos seus companheiros de curso? 

Há! Isso sim, eles sempre me ajudaram muito. 

19. Você acredita que se não fosse deficiente, conseguiria encontrar a terminalidade 

acadêmica, nesta instituição com maior facilidade, por quê? 

Acho que sim, porque pra mim tudo é difícil, ficar lá na cadeira é cansativo, é mais pelo 

cansaço de ficar sentado, mas maiores dificuldades... Porque eu faço o mesmo que os outros. 

20. Quais sugestões você daria para a melhoria da acessibilidade nesta Instituição? 

Pra cadeirante era só chegar, e de uma didática pra outra, mais fácil, pelo menos, porque é 

chato, pois eu toda hora tenho que pedir toda hora uma pessoa pra ajudar, tem hora que você 

fica até acanhado, pra chegar, um lugar pra você parar melhor, porque não tinha onde parar, 

porque também a primeira turma logo foi a minha, mas isso não quer dizer, porque quem 

passou normalmente cadeirante também, quantos anos já vem assim. Seria bom também um 

elevador para levar para um andar superior e que as rampas tivessem pelo menos inteira, sem 

buraco. 

 

 

  



 
 

ANEXO C - ENTREVISTAS REALIZADAS COM OS PROFESSORES DA 

INSTITUIÇÃO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

NÚCLEO DE PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

Pesquisa: Acessibilidade no Ensino Superior: A inclusão de pessoas com deficiência física 

na Universidade Federal de Sergipe, um estudo de caso 

Autor: Antônio Carlos Nogueira Santos 

Orientadora: Prof.ª Dra. Verônica dos Reis Mariano Souza 

 

QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA PARA O PROFESSOR 

1. Data da entrevista: 14 /12/2011 

2. Identificação da(o) professor(o): Professor 01 - entrevista em 14-12-11  

3. Tempo de formação:  

4. Tempo que trabalha na instituição: um ano e meio 

5. De que forma você entende as ações afirmativas instituídas nesta instituição: 

Olha eu acho de grande importância, né! Você dar apoio e espaço pra as pessoas que 

apresentam algum tipo de deficiência, então eu acho que tem existir a inclusão dessas pessoas 

na sociedade. 

6. Você aprova e apóia as ações afirmativas instituídas nesta instituição: 

Apoio sim, acho que como eu expliquei ainda a pouco, é de grande importância e eu acho que 

tem que ter apoio pra essas pessoas é..., participarem ativamente da sociedade. 

7. Algum aluno com deficiência já precisou de seu apoio para conclusão de atividades de 

classe: 

Não, no caso da medicina veterinária temos um aluno, que apresenta uma pequena deficiência 

mas, em algum momento, não houve essa necessidade não. 

 

8. Você já se utilizou de tecnologias assistivas neste apoio: 

Não. 

9. Você acredita que seja importante a criação de um centro de apoio ao professor e ao aluno 

nesta instituição que dê o suporte necessário as dificuldades do aluno com deficiência: 

Olha! Eu acho que com o passar e decorrer dos anos, acredito que deverá existir essa 

necessidade. No momento aqui na medicina veterinária, com eu já falei só temos um aluno, 



 
 

no momento não teria não, mas olhando a Universidade como um todo, eu acho que em 

breve! Deverá ter esse centro, pra dar esse suporte. 

10. Na sua formação, você teve a preocupação em buscar alguma especialização para dar 

suporte ao aluno com deficiência: 

Infelizmente não! Mas a gente sente essa necessidade, eu estou tentando criar algum trabalho 

no sentido de projeto de extensão, pra dar suporte ao deficiente visual, seria o cão guia, né! Eu 

pretendo criar uma situação desse tipo 
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DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

Pesquisa: Acessibilidade no Ensino Superior: A inclusão de pessoas com deficiência física 

na Universidade Federal de Sergipe, um estudo de caso 

Autor: Antônio Carlos Nogueira Santos 

Orientadora: Prof.ª Dra. Verônica dos Reis Mariano Souza 

 

QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA PARA O PROFESSOR 

 

1. Data da entrevista: 19/12/2011 

2. Identificação da(o) professor(o): Professor 02 - entrevista em 19-12-11 

3. Tempo de formação: cinco anos 

4. Tempo que trabalha na instituição: um ano 

5. De que forma você entende as ações afirmativas instituídas nesta instituição: 

Então, eu entendo como dois viés, entendo que na verdade tem que se haver uma alternativa, 

que garanta uma forma de é..., estabelecer uma possível entrada de pessoas que não tem tanta 

possibilidade. Que a gente sabe hoje em dia que a preparação pro vestibular exige sim uma 

formação escolar boa, que a gente sabe que nas escolas públicas não estão sendo atendidas, 

então eu vejo como uma forma assim, meio como de igualar essa situação, não seria a forma 

mais correta, mais é uma forma.  

6. Você aprova e apóia as ações afirmativas instituídas nesta instituição: 

Totalmente não! Essa questão ela gera muita discussão, porque..., tem que se haver sim, que 

garanta a entrada desses alunos. Mas eu não sei se... na verdade eu sou a favor da qualificação 

das escolas públicas, o que está havendo hoje em dia, pelos governos em si, é que a gente está 

colocando os alunos na Universidade, e  aí eu vejo como professora, os alunos sem 

preparação. O investimento eu acho que, deveria ser é no básico: médio e fundamental, e o 

que está acontecendo é que o governo está inserindo pra ficar com aquela visão de um Brasil 

com bastantes estudantes com formação universitária, com bastantes pessoas com formação 

universitária, mas até que ponto vai valer essa formação universitária né? A gente está vendo 

os alunos entrando sem base e a gente muitas das vezes, não tem como trabalhar tanto esse 

aluno, porque uma disciplina ou um curso, a gente não consegue dar a base que ele precisava, 

entendeu. Então o aluno, muita das vezes o aluno acaba saindo despreparado 

profissionalmente, então isso está virando uma bola de neve. 



 
 

7. Algum aluno com deficiência já precisou de seu apoio para conclusão de atividades de 

classe: 

Bom, deficiência, o que a gente entende por deficiência, na verdade todo mundo teria uma 

deficiência. Sim as deficiências físicas que a gente vê, que as maiorias das pessoas reconhece 

como deficiência física não, visual, motora ou qualquer coisa do tipo não, eu sei que aqui no 

departamento a gente já tem alunos com deficiência por conta das cotas, mas eles não 

precisaram de meu apoio, mas eu já tive um aluno com deficiência intelectual, um 

desnivelamento, eu não sei se a forma correta seria essa, desnivelamento intelectual, que aí 

precisaram de uma atenção maior. 

8. Você já se utilizou de tecnologias assistivas neste apoio: 

Não, até mesmo porque, as tecnologias, vamos dizer assim, não foram tecnologias utilizadas, 

foram meios que eu tinha a mão e eu acho que a própria atenção com relação ao aluno, não 

foram ferramentas extras, mas uma atenção maior com o aluno. Utilizadas foram ferramentas 

didáticas, não como tecnologias, mas ferramentas didáticas já a bastante tempo utilizadas, nos 

exercícios as prática, já comumente utilizadas, só que dando uma atenção maior pro aluno, 

focando mais naquele aluno, as vezes revertendo algum assunto, alguma questão, pra o que eu 

entendia da necessidade daquele aluno, não uma nova tecnologia. 

9. Você acredita que seja importante a criação de um centro de apoio ao professor e ao aluno 

nesta instituição que dê o suporte necessário as dificuldades do aluno com deficiência: 

Claro, isso se criado seria o fundamental e ajuda mesmo e auxílio aos professores, 

principalmente no tocante dos alunos cotistas que estão entrando. Porque a gente vê sim, não 

estou dizendo que isso quer dizer, que eu estou generalizando, mas até pela questão de base 

que eu comentei, as vezes você ter um suporte de alguém, que consiga te dar com o 

conhecimento que possui de uma nova tecnologia, de um auxílio mas efetivo pra ajudar 

aquele aluno com deficiência seria assim de grande valia, tem a sua importância sim, 

auxiliaria e facilitaria o trabalho do professor teórico na sala de aula. 

10. Na sua formação, você teve a preocupação em buscar alguma especialização para dar 

suporte ao aluno com deficiência: 

Não! Pra falar a verdade não! Não tive essa preocupação. Acabei minha formação e até foi um 

choque pra mim, que até meu trabalho monográfico, dói a utilização de meios didáticos 

multimídias nas escolas públicas e com esse trabalho no final de curso, foi que eu vim me ater 

a essas questões, mas durante o curso, não e o meu próprio curso não me foi apresentado e eu 

não sei se por isso, ou então por questões minhas eu não fui atrás disso no curso, eu só fui me 

ater a isso no final do curso. 



 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

NÚCLEO DE PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

Pesquisa: Acessibilidade no Ensino Superior: A inclusão de pessoas com deficiência física 

na Universidade Federal de Sergipe, um estudo de caso 

Autor: Antônio Carlos Nogueira Santos 

Orientadora: Prof.ª Dra. Verônica dos Reis Mariano Souza 

 

QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA PARA O PROFESSOR 

 

1. Data da entrevista:  14 12/2011 

2. Identificação da(o) professor(o): Professor 03 - entrevista em 14-12-11 

3. Tempo de formação: trinta e seis anos 

4. Tempo que trabalha na instituição: dezenove anos 

5. De que forma você entende as ações afirmativas instituídas nesta instituição: 

Eu sou contra, porque eu acho que falta no Brasil uma perspectiva de atendimento efetiva as 

reais necessidades do ser humano. E portanto, cotas, compensar coisa que não foi feita no 

tempo certo, na data certa, com as condições corretas, pra mim não resolve. 

6. Você aprova e apóia as ações afirmativas instituídas nesta instituição: 

Desaprovo e discordo porque são falsas e não oferecem condições reais. São fatos de 

elementos de propaganda da Universidade. De se fazer de conta que está atendendo 

determinações de políticas governamentais e na verdade não se efetivam realmente. A prova 

está aí sobre a acessibilidade. 

7. Algum aluno com deficiência já precisou de seu apoio para conclusão de atividades de 

classe: 

Já, uma aluna cega 

 

 

8. Você já se utilizou de tecnologias assistivas neste apoio: 

Não! Utilizei muita compreensão, paciência, mudar a forma de trabalhar a aula, de uma forma 

muito mais lenta, falando devagar, de forma que ela pudesse compreender, porque ela 

escrevia em Braille, então não tive nenhuma tecnologia, nada! A não ser a minha 

compreensão, enquanto necessidade do ser humano e trabalhar com ela de forma mais 



 
 

individualizada, as vezes repetindo, ficando com ela até um pouco mais tarde depois da aula 

concluída, então foi isso, mas não usei nenhuma tecnologia não! 

9. Você acredita que seja importante a criação de um centro de apoio ao professor e ao aluno 

nesta instituição que dê o suporte necessário as dificuldades do aluno com deficiência: 

Eu acho importantíssimo, que isso se realmente se efetivasse seria muito bom, quanto mais 

coisa a gente puder fazer, efetivamente, com qualidade, eu apoio! Agora fazer de conta não. 

10. Na sua formação, você teve a preocupação em buscar alguma especialização para dar 

suporte ao aluno com deficiência: 

Não, nunca tive, a gente não tem curso, a gente não tem nada, quando a gente se depara com o 

aluno ali, diante da necessidade a gente tenta resolver, mas que a gente tenha a formação pra 

isso não. 
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QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA PARA O PROFESSOR 

 

1. Data da entrevista: 13/01/2011 

2. Identificação da(o) professor(o): Professor 04 - entrevista em 13-01-12 

3. Tempo de formação: 5 anos 

4. Tempo que trabalha na instituição:1 ano e 8 meses 

5. De que forma você entende as ações afirmativas instituídas nesta instituição: 

Entendo como políticas que contribuem para o melhor acesso e inclusão para com a pessoa 

deficiente. É uma ferramenta que dá autonomia ao sujeito e a autonomia é uma condição 

essencial para que haja o processo de inclusão.  

6. Você aprova e apóia as ações afirmativas instituídas nesta instituição: 

Não tem como não se mostrar contra tais ações, isso seria ir contra um dos pilares 

fundamentais que sustenta o processo inclusivo. 

7. Algum aluno com deficiência já precisou de seu apoio para conclusão de atividades de 

classe: Não, nunca tive alunos nessa instituição que tivesse deficiência. Porém, já fui 

procurado por professores que tem alunos com deficiência solicitando auxilio e instruções. 

8. Você já se utilizou de tecnologias assistivas neste apoio: Nunca... Aqui na UFS eu nunca 

precisei buscar esse tipo de apoio. Porém, na disciplina que leciono “educação física, 

adaptação e inclusão” eu já solicitei a algumas pessoas da universidade para vir apresentar e 

falar sobre as mesmas aos acadêmicos.  

9. Você acredita que seja importante a criação de um centro de apoio ao professor e ao aluno 

nesta instituição que dê o suporte necessário as dificuldades do aluno com deficiência: Com 

certeza esse seria um instrumento/ferramenta para se fortalecer a cultura inclusiva melhorando 

assim as relações de convivência entre os diferentes. Tudo que possa aproximar e auxiliar o 

acesso dessas pessoas ao ambiente universitário é interessante para a aculturação de hábitos 

inclusivos. 



 
 

10. Na sua formação, você teve a preocupação em buscar alguma especialização para dar 

suporte ao aluno com deficiência: 

Eu não me especializei nessa área. Porém, acompanho – principalmente em congressos e em 

buscas pela internet – algumas coisas nesse sentido. As questões ligadas a inclusão são 

inúmeras e muitas vezes dar conta de todas elas nos parece um tanto quanto dificultoso na 

media em que elas avançam numa velocidade desenfreada. Essa resposta também se justifica 

na medida em que minha atuação com a educação inclusiva é secundária haja vista que meus 

focos atuais de pesquisa estão voltados muito mais à questões relacionadas ao corpo e a 

filosofia/sociologia. 
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Pesquisa: Acessibilidade no Ensino Superior: A inclusão de pessoas com deficiência física 

na Universidade Federal de Sergipe, um estudo de caso 

Autor: Antônio Carlos Nogueira Santos 

Orientadora: Prof.ª Dra. Verônica dos Reis Mariano Souza 

 

QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA PARA O PROFESSOR 

 

1. Data da entrevista:  07/02/2012 

2. Identificação da(o) professor(o): Professor 05, entrevista em 07 de fevereiro de 2012. 

3. Tempo de formação: quinze anos 

4. Tempo que trabalha na instituição: dois anos e meio 

5. De que forma você entende as ações afirmativas instituídas nesta instituição: 

Importante, para a política reguladora da representação social. 

6. Você aprova e apóia as ações afirmativas instituídas nesta instituição: 

Aprovo sim 

7. Algum aluno com deficiência já precisou de seu apoio para conclusão de atividades de 

classe: 

Não, apesar de já ter recebido alguns alunos por causa das cotas, nenhum deles precisou de 

meu apoio. 

8. Você já se utilizou de tecnologias assistivas neste apoio: 

Não utilizei, pois não foi preciso. 

9. Você acredita que seja importante a criação de um centro de apoio ao professor e ao aluno 

nesta instituição que dê o suporte necessário as dificuldades do aluno com deficiência: 

Sim, muito importante. 

10. Na sua formação, você teve a preocupação em buscar alguma especialização para dar 

suporte ao aluno com deficiência: 

Não, nenhuma. 
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QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA PARA O PROFESSOR 

1. Data da entrevista: 17/12/2011 

2. Identificação da(o) professor(o): Professor 06, entrevista em 17/12/2011 

3. Tempo de formação: Eu finalizei a minha graduação em 1985, isso faz vinte e seis anos. 

4. Tempo que trabalha na instituição: Na UFS são três anos e meio. 

5. De que forma você entende as ações afirmativas instituídas nesta instituição: 

A mim parece que a universidade está oferecendo, possibilidades de ingresso na universidade 

de pessoas de grupos que são menos favorecidos, ou que são grupos menores dentro da nossa 

sociedade. 

6. Você aprova e apóia as ações afirmativas instituídas nesta instituição: 

Eu acho que é muito interessante a idéia de ofertar, possibilidades diferenciadas para os 

grupos reduzidos, os grupos menores e a implantação é sempre bem vinda em qualquer 

ambiente público. 

7. Algum aluno com deficiência já precisou de seu apoio para conclusão de atividades de 

classe: 

Eu tenho aluno com deficiência auditiva na Universidade Federal de Sergipe. 

8. Você já se utilizou de tecnologias assistivas neste apoio: 

Sim, nós temos na Universidade, dentro do curso, a gente tem um intérprete de Libras e no 

decorrer do semestre eu fui estudando Libras pra poder me comunicar com esse aluno mas 

facilmente. 

9. Você acredita que seja importante a criação de um centro de apoio ao professor e ao aluno 

nesta instituição que dê o suporte necessário as dificuldades do aluno com deficiência: 

Eu acho que é mais útil do que ter um, por exemplo, um intérprete de Libras dentro da sala de 

aula, é mais significativo o apoio, em que o professor e o aluno possam ter um ponto e 

referência pra adicionar qualquer dúvida em relação a comunicação e a  sua atuação 

profissional. 



 
 

10. Na sua formação, você teve a preocupação em buscar alguma especialização para dar 

suporte ao aluno com deficiência: 

A minha formação é bastante antiga. E mais recentemente com o advento dos incentivos e das 

preocupações com as pessoas com deficiência. Sempre tentei fazer alguns estudos mas 

individualizados, nunca buscando os órgãos oficiais de oferta de cursos pra atender pessoas 

com deficiência. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



 
 

ANEXO D - ENTREVISTAS REALIZADAS COM OS SERVIDORES DA 

INSTITUIÇÃO 
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DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

Pesquisa: ACESSIBILIDADE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA: O CASO 

DA UFS 

Autor: Antônio Carlos Nogueira Santos 

Orientadora: Prof.ª Dra. Verônica dos Reis Mariano Souza 

 

QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA PARA O SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL 

 

1. Data da entrevista:  14 /12/2011 

2. Identificação da(o) servidor(o): Funcionário A - entrevista em 14-12-11 

3. Tempo que trabalha na instituição: trinta e quatro anos. 

4. De que forma você entende as ações afirmativas instituídas nesta instituição: 

Rapaz, eu não concordo com essas cotas não, porque dificultou o acesso do aluno de escola 

particular, tendo prioridade agora a escola pública, aí eu não concordaria não com essas cotas. 

5. Você aprova e apóia as ações afirmativas instituídas nesta instituição: 

Não. 

6. Algum aluno com deficiência já precisou de seu apoio para vencer alguma dificuldade 

nesta instituição: 

Não, praticamente não. Aqui tem dois surdos e um deficiente físico, mas não precisaram da 

minha ajuda. 

7. Se sim, você teve alguma dificuldade em prestar este apoio ao aluno com deficiência: 

 

8. Você acredita que esta instituição deveria de alguma formar preparar os seus servidores 

para atender da melhor maneira o aluno com deficiência: 

Sim, com qualificação. 

9. Você acredita que seja importante a criação de um centro de apoio ao aluno nesta 

instituição que dê o suporte necessário as dificuldades do aluno com deficiência: 

Sim. 
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QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA PARA O SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL 

 

1. Data da entrevista:  14/12/2011 

2. Identificação da(o) servidor(o): Funcionário B - entrevista em 14-12-11 

3. Tempo que trabalha na instituição: seis meses 

4. De que forma você entende as ações afirmativas instituídas nesta instituição: 

Eu acho muito bom é benéfico pra sociedade, porque a desigualdade pra sociedade, então 

formas desiguais de entrar na Universidade, talvez seja muito bom. 

5. Você aprova e apoia as ações afirmativas instituídas nesta instituição: 

Olha! Eu não conheço como são instituídas né! Mas se for da forma como está em leis, eu 

apoio sim. 

6. Algum aluno com deficiência já precisou de seu apoio para vencer alguma dificuldade 

nesta instituição: 

Não, se precisasse eu daria todo o apoio em todos os sentidos. 

7. Se sim, você teve alguma dificuldade em prestar este apoio ao aluno com deficiência: 

 Porque talvez, seria difícil..., por exemplo, a Universidade quase não tem rampa, ficaria 

difícil eu levantar alguém, pra subir em algum lugar, alguma desse tipo, eu acho que a 

Universidade deveria também fazer obras pra ajudar um pouquinho. 

8. Você acredita que esta instituição deveria de alguma formar preparar os seus servidores 

para atender da melhor maneira o aluno com deficiência: 

Sim. 

9. Você acredita que seja importante a criação de um centro de apoio ao aluno nesta 

instituição que dê o suporte necessário as dificuldades do aluno com deficiência: 

Não sei informar. 
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QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA PARA O SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL 

 

1. Data da entrevista:  14/12/2011 

2. Identificação da(o) servidor(o): Funcionário C - entrevista em 14-12-11 

3. Tempo que trabalha na instituição: sete anos 

4. De que forma você entende as ações afirmativas instituídas nesta instituição: 

Bem! As ações afirmativas são atitudes de inclusão para quem tem dificuldade a esse acesso, 

né! Ela talvez, supre a deficiência intelectual e ou física, intelectual, não necessariamente que 

a pessoa tenha uma deficiência mental, mas que não tenha as condições de instrução, por 

assim dizer né! De maneira igualitária, como as cotas na Universidade, seria assim eu 

imagino. 

5. Você aprova e apóia as ações afirmativas instituídas nesta instituição: 

Com certeza, eu fiz parte até da comissão do programa de ações afirmativas na UFS, do qual 

instituiu o programa de cotas, então com certeza né! A única maneira que você tem pra poder 

é... democratizar o acesso e não apenas distribuir vagas pra pobres, ou estudantes oriundos da 

rede pública, mas do que isso, é fazer com que haja de fato uma melhor distribuição do saber, 

do conhecimento, não ficar algo restrito, concentrado em um pequeno grupo. 

6. Algum aluno com deficiência já precisou de seu apoio para vencer alguma dificuldade 

nesta instituição: 

Já, a gente tem alunos de pedagogia com deficiências várias, desde motora, como alguns caso 

cognitivo, que tem necessidades, cegos, surdos, apesar de não ter um domínio das linguagens 

atribuídas ao surdo, mas da pra ter o mínimo de compreensão, de entendimento. 

7. Se sim, você teve alguma dificuldade em prestar este apoio ao aluno com deficiência: 

Não, a dificuldade como já havia citado é mais no domínio da linguagem, especificamente pro 

surdo, esse sim, pro cego nem tanto, mas pro surdo sempre uma dificuldade maior. 



 
 

8. Você acredita que esta instituição deveria de alguma formar preparar os seus servidores 

para atender da melhor maneira o aluno com deficiência: 

Sim, com certeza, tanto que no plano de capacitação, que é o programa de atividades para o 

desenvolvimento do servidor, eu creio que a uma lacuna nesse aspecto da recepção desse tipo 

de público, não só o público estudantil, mas creio que o público externo, ou até o próprio 

deficiente que está no quadro da Universidade. Então, há uma lacuna desse atendimento para 

esse público, a gente sente realmente uma necessidade, então um curso de libras, um curso de 

Braille, ou o domínio de softwares específicos, então né! Carece muito. 

9. Você acredita que seja importante a criação de um centro de apoio ao aluno nesta 

instituição que dê o suporte necessário as dificuldades do aluno com deficiência: 

Com certeza, quem não tem a deficiência tem o centro de apoio né! Porque não fazer um pra 

quem realmente necessita, ter um local que o oriente, que faça acontecer os seus direitos, 

então com certeza, apoio realmente a criação, né! 

 

  



 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

NÚCLEO DE PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

Pesquisa: ACESSIBILIDADE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA: O CASO 

DA UFS 

Autor: Antônio Carlos Nogueira Santos 

Orientadora: Prof.ª Dra. Verônica dos Reis Mariano Souza 

 

QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA PARA O SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL 

 

1. Data da entrevista:  13/12/2011 

2. Identificação da(o) servidor(o): Funcionário D - entrevista em 13-12-11 

3. Tempo que trabalha na instituição: Um pouco mais de quatro anos. 

4. De que forma você entende as ações afirmativas instituídas nesta instituição: 

Não faço a mínima idéia, seria as cotas? 

5. Você aprova e apóia as ações afirmativas instituídas nesta instituição: 

Com certeza. 

6. Algum aluno com deficiência já precisou de seu apoio para vencer alguma dificuldade 

nesta instituição: 

Não. 

7. Se sim, você teve alguma dificuldade em prestar este apoio ao aluno com deficiência: 

8. Você acredita que esta instituição deveria de alguma formar preparar os seus servidores 

para atender da melhor maneira o aluno com deficiência: 

Sem sombras de dúvida. 

9. Você acredita que seja importante a criação de um centro de apoio ao aluno nesta 

instituição que dê o suporte necessário as dificuldades do aluno com deficiência: 

Também concordo. 
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QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA PARA O SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL 

 

1. Data da entrevista:14/12/2011 

2. Identificação da(o) servidor(o): Funcionário E -entrevista em 14-12-11 

3. Tempo que trabalha na instituição: Há uns quatro meses. 

4. De que forma você entende as ações afirmativas instituídas nesta instituição: 

Pra mim as cotas, elas devem existir, mas eu não concordo com a porcentagem instituída, 

acho que deveria ser menor no caso das escolas públicas, mas pela deficiência, tudo bem. 

5. Você aprova e apóia as ações afirmativas instituídas nesta instituição: 

Sim 

6. Algum aluno com deficiência já precisou de seu apoio para vencer alguma dificuldade 

nesta instituição: 

Do meu apoio especificamente não, mas já vi precisar de apoio. 

7. Se sim, você teve alguma dificuldade em prestar este apoio ao aluno com deficiência: 

8. Você acredita que esta instituição deveria de alguma formar preparar os seus servidores 

para atender da melhor maneira o aluno com deficiência: 

Eu acredito que os servidores, acho que já existem alguns cursos, pra gente tratar o aluno, 

quem vem pro atendimento, então acho que, quanto ao tratamento, acredito que isso já exista, 

então deveria ser alterado a parte da estrutura física, parte física. 

9. Você acredita que seja importante a criação de um centro de apoio ao aluno nesta 

instituição que dê o suporte necessário as dificuldades do aluno com deficiência: 

Sim. 

 

 


