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EIXO: 4. EDUCAÇÃO E INCLUSÃO

RESUMO

Neste texto, abordamos a partir de pesquisa realizada, sob a perspectiva do estudo de caso, as definições a respeito
da deficiência física e as leis que permitem a pessoa com deficiência física ir e vir na sociedade e, consequentemente,
na 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. Este
estudo se concretizou com base no crescente ingresso do deficiente físico nesta Universidade acontece devido as
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.
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ABSTRACT

In this text, we approach from the research carried out, from the perspective of the case study, the definitions regarding
physical disability and the laws that allow the person with physical disability to come and go in society and,
consequently, in the Institution of Higher Education, without leaving aside the questions on prejudice, discrimination
and how the Federal University of Sergipe, must organize itself to better serve the disabled person. This study was
carried out based on the increasing admission of the physically handicapped in this University happens due to
affirmative action policies. However, the person with a disability needs a fully accessible environment in order to
minimize the emergence of barriers during a university career and to enable graduation.
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INTRODUÇÃO

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

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.

As políticas educacionais atuais, baseadas nos aspectos legais, esperam estabelecer uma Educação Para Todos
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(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 Governo Federal através das leis monta toda uma estrutura que 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. Nesta Instituição Federal
de Ensino Superior, o percentual de matrículas de pessoas com deficiência física é superior aos outros tipos de
deficiência.

Estudando estas leis, 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.

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.

Este trabalho teve por objetivo geral analisar como se dá a acessibilidade da pessoa com deficiência física na
Universidade Federal de Sergipe.

Neste trabalho 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, 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.

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.

Nesse texto, 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. 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
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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, foi estabelecido um quadro 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.

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.

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 (2010), foi possível perceber que nem a lei faz valer este direito. Desta forma,
ressaltamos a necessidade de uma reflexão a respeito destes direitos.

O Brasil, a partir da Declaração Mundial de Educação para Todos e da Declaração de Salamanca, 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
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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 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 Instituições 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

[...] 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
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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 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).

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).

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).
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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, 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 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. 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.

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
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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).

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. 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.

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).

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
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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.

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, que comprova que a cultura nesta Instituição deve sofrer mudanças.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

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 da Instituição. 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. 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.

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
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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).

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 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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