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RESUMO 

 

O presente estudo foi realizado para verificar as condições atuais de acessibilidade 
para Acadêmicos Com deficiência (PCD’s1) matriculados nos Cursos de 
Bacharelado em Direito nas Universidades Federal e Tuiuti do Paraná (UTP2). A 
iniciativa foi tomada após observar a dificuldade de acessibilidade de uma aluna 
cadeirante da Universidade Federal do Paraná (UFPR3), quando tomava o ônibus 
Hibribus após os estudos em dia chuvoso, fato que nos comoveu. O objetivo da 
pesquisa foi o de observar se os quesitos pertinentes à Lei de Acessibilidade nº 
13.146 de 06 de julho de 2015 e a Norma 9050 de 2004 da ABNT4 que trata sobre 
Acessibilidade às Edificações, Mobiliário, Espaços e Transporte Escolar estão sendo 
respeitadas nas duas instituições de ensino. Utilizamos como referencial teórico o 
método descritivo de RICHARDSON (1999) e as técnicas metodológicas de 
LAKATOS & MARCONI (1999).  Com os resultados dessa pesquisa espera-se que 
as principais barreiras de acessibilidade nas duas Universidades para alunos PCD’s, 
sejam minimizadas e adaptadas conforme a Lei para melhor atender esse público 
alvo com qualidade que é de direito. 
 
Palavras Chaves: Acessibilidade, Acadêmicos Direito PCD’s, Universidades 

                                                           
1 PCD’s – Pessoas Com Deficiência. 
2 UTP – Universidade Tuiuti do Paraná. 
3 UFPR – Universidade Federal do Paraná. 
4  ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

* Abreviaturas que utilizamos neste estudo. 

 



  

 

ABSTRACT 

 

The present study was carried out to verify the current accessibility conditions for 

Academics with Disabilities (PCD’s) enrolled in the Bachelor’s Degree in Law at 

Federal Universities and Tuiuti do Paraná (UTP). The initiative was taken after 

observing the difficulty of accessibility of a student at the Federal University of 

Paraná (UFPR), when she took the bus Hibribus after studies in rainy day, a fact that 

moved me. The objective of the research was to observe whether the pertinent 

requirements of the Accessibility Law 13.146 of July 6, 2015 and the ABNT Standard 

9050 of 2004, which deals with Accessibility to Buildings, Furniture, Spaces and 

School Transportation are being respected in the two Institutions. We use as 

theoretical reference the descriptive method of RICHARDSON (1999) and the 

methodological techniques of LAKATOS & MARCONI (1999). Whit the results of this 

research, it is expected that the main accessibility barriers in the two universities for 

PCD’s students will be minimized and adapted according to the law to better serve 

this target audience with the right quality. 

Key Words: Accessibility, Academic Law, PCD’s, Universities. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A acessibilidade e mobilidade, assegurado por lei ao cidadão brasileiro em 

todo território nacional, são fatores indispensáveis para garantir a democracia, 

igualdade e liberdade em nosso País. Este direito está assegurado na nossa Carta 

Magna, mais especificamente em seu artigo 5º, caput, Decreto Lei n.º 13.146 de 06 

de julho de 2015 e Norma da ABNT 9050 de 2004.  

No presente estudo realizado em duas Universidades de Curitiba, uma 

pública, outra privada, coletamos dados técnicos com relação a acessibilidade que 

podem de alguma forma auxiliar a qualificação do espaço físico dessas instituições, 

para seus acadêmicos e funcionários PCD’s.  

Com a pesquisa verificamos de forma sucinta sobre a realidade da 

acessibilidade dos alunos PCD’s matriculados nos Campus de Direito da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR) instituição pública, e da Universidade Tuiuti 

do Paraná (UTP) de iniciativa privada. 

Obtivemos respostas, propostas e possíveis soluções junto aos gestores, 

alunos e até mesmo funcionários inseridos no contexto, sobre as verdadeiras 

condições dos prédios e na estrutura física dos mesmos com relação à 

acessibilidade e mobilidade desse pessoal.  

O objetivo maior foi verificar se os direitos de acessibilidade garantidos na 

legislação brasileira estão sendo respeitados nas duas universidades. 

Utilizamos como referencial teórico para a presente pesquisa o método 

descritivo de RICHARDSON, (1999) e as técnicas metodológicas de LAKATOS & 

MARCONI, (1999). Realizamos pesquisas bibliográficas e virtuais com análise de 

documentos, fotografias, e entrevistas. Todos os entrevistados assinaram termo de 

livre esclarecimento sobre a pesquisa. 

Com os resultados desse estudo acredita-se que seja possível o 

conhecimento da realidade acerca da acessibilidade nessas universidades, fatos 

que podem auxiliar a elaboração de projetos, correções e planejamentos 

arquitetônicos que tenham em seu cunho a prioridade de criar metas e executá-las 

em relação à isso. 

Pretendemos também publicar tópicos mais relevantes pertinentes ao estudo 

que mereçam mobilização em prol dos indivíduos PCD’s nas redes sociais, jornais 

de grande circulação e outros veículos de comunicação; para que a sociedade, 
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através das autoridades e Ministério Público se sensibilizem com respeito ao 

assunto, e que possamos cobrar do Estado e responsáveis pela educação o direito 

ao acesso estabelecido na Lei de Acessibilidade nº 13.146 de 06 de julho de 2015 e 

Norma 9050 de 2004 da ABNT, principais elementos que nortearam essa pesquisa. 
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2 HISTÓRICO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

As pessoas com deficiência, desde os primórdios, recebiam tratamento 

diferenciado perante a sociedade, fato que era considerado aceitável e tidos como 

naturais para a época. 

Ao longo da história, os PCD’s possuíram três tipos de tratamento, quais 

sejam: I) extermínio, pois eram considerados pecadores; II) proteção e sustento 

mediante a simpatia divina; III) gratidão pela valentia daqueles que retornaram 

mutilados da guerra. 

De acordo com FONSECA (2011, p. 71) os Hebreus consideravam a 

deficiência física ou sensorial como uma forma de punição de Deus e por isso, os 

PCD’s não podiam ter acesso a celebrações religiosas. 

GARCIA (2011, p.05) destaca que, “durante muitos séculos, a existência 

destas pessoas foi ignorada por um sentimento de indiferença e preconceito nas 

mais diversas sociedades e culturas:” 

 

[...] Na Roma antiga, tanto os nobres como os plebeus tinham permissão 
para sacrificar os filhos que nasciam com algum tipo de deficiência. Da 
mesma forma, em Esparta, os bebês e as pessoas que adquiriam alguma 
deficiência eram lançados ao mar em precipícios. Já em Atenas, 
influenciados por Aristóteles – que definiu a premissa jurídica até hoje aceita 
de que “tratar os desiguais de maneira igual constitui-se em injustiça” – os 
deficientes eram amparados e protegidos pela sociedade. 
 

As divergências eram costumeiras no que diz respeito ao modo de tratar os 

PCD’s. Enquanto em alguns lugares eles eram exterminados, em outros eram vistos 

como “possuídos por demônios” e necessitavam de purificação CORRÊA (2010). 

Com o surgimento do Cristianismo, as pessoas com deficiência, ainda, eram 

perseguidas, abandonadas e discriminadas, contudo, houve uma mudança no modo 

como as pessoas a viam, tendo em vista a influência cristã sobre a população. 

 Conforme GUGEL (2007), a igreja combateu, dentre outras práticas, a 

eliminação dos filhos nascidos com deficiência. E a partir do século IV, surgiram os 

primeiros hospitais de caridade que abrigavam indigentes e PCD’s. 

Nesse sentido, GARCIA (2011, p. 06), destaca a influência e força que a 

Igreja detinha sobre a sociedade, bem como, as mudanças relacionadas ás pessoas 

com deficiência naquela época: 
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 A influência cristã e seus princípios de caridade e amor ao próximo 
contribuíam, e, particular a partir do século IV, para a criação de hospitais 
voltados para o atendimento dos pobres e marginalizados, dentre os quais 
indivíduos com algum tipo de deficiência. No século seguinte, o concílio da 
Calcedônia (em 451) aprovou a diretriz que determinava expressamente 
aos bispos e outros párocos a responsabilidade de organizar e prestar 
assistência aos pobres e enfermos das suas comunidades. Desta forma, 
foram criadas instituições de caridade e auxílio em diferentes regiões, como 
o hospital para pobres e incapazes na cidade de Lyon, construído pelo rei 
Franco Childebert no ano de 542 (silva, 1987). 

 

Ainda o autor cita, que as dificuldades para com os PCD’s continuaram a 

existir na Idade média, época marcada pela influência da Igreja Católica: 

 

As incapacidades físicas, os sérios problemas mentais e as malformações 
congênitas eram considerados, quase sempre, como sinais da ira divina, 
taxados como “castigo de Deus”. A própria Igreja Católica adota 
comportamentos discriminatórios e de perseguição, substituindo a caridade 
pela rejeição àqueles que fugiam de um “padrão de normalidade”, seja pelo 
aspecto físico ou por defenderem crenças alternativas, em particular no 
período da Inquisição nos séculos XI e XII. Hanseníase, peste bubônica, 
difteria e outros males, muitas vezes incapacitantes, disseminaram-se pela 
Europa Medieval. Muitas pessoas que conseguiram sobreviver, mas com 
sérias sequelas, passaram o resto dos seus dias em situação de extrema 
privação e quase que na absoluta marginalidade. (p.08) 
 

Nesse passo, verificou-se que inicialmente a igreja católica também 

discriminava esses indivíduos que eram tidos como a camada dos excluídos que 

não mereciam convívio social entre os cristãos. 

“O período conhecido como “Renascimento” [...] marca uma fase mais 

esclarecida da humanidade e da sociedade em geral, com o advento de direitos 

reconhecidos como universais”. De acordo com GARCIA, (2011, p.09): 

 

A partir desse momento, fortalece-se a ideia de que o grupo de pessoas 
com deficiência deveria ter uma atenção própria, não sendo relegado 
apenas à condição de uma parte integrante da massa de pobres ou 
marginalizados. 
Isso se efetivou através de vários exemplos práticos e concretos. No Século 
XVI, foram dados passos decisivos na melhoria do atendimento às pessoas 
portadoras de deficiência auditiva que, até então, via de regra, eram 
consideradas como “ineducáveis”, quando não possuídas por maus 
espíritos.  

 

Foi um pequeno avanço para a vida em sociedade dessas pessoas. Com o 

passar dos anos vários países da Europa, construíram locais de atendimento para 

os PCD’s, fora dos tradicionais abrigos ou asilos para pobres e velhos. (GARCIA, 

2011). 
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No século XIX, nos EUA, marinheiros e fuzileiros que adquiriam limitações 

físicas em decorrência das guerras, possuíam atenção específica do Estado, que 

fornecia a classe, moradia e alimentos. 

Já no século XX, houve um avanço considerável quanto “a assistência e a 

qualidade do tratamento dado, não só para pessoas com deficiência, como também, 

para a população em geral” e quanto a isso GARCIA, (2011, p. 15) complementa 

que: 

 

No período entre Guerras é Característica comum nos países Europeus – 
Grã Bretanha e França, principalmente, e também nos EUA – o 
desenvolvimento de programas, centros de treinamento e assistência para 
veteranos de guerra. Na Inglaterra, por exemplo, já em 1919, foi criada a 
Comissão Central da Grã Bretanha para o cuidado do Deficiente. Depois da 
II Guerra, esse movimento se intensificou no bojo das mudanças 
promovidas nas políticas públicas pelo Welfare State. Dado o elevado 
contingente de amputados, cegos e outras deficiências físicas e mentais, o 
tema ganha relevância política no interior dos países e também 
internacionalmente, no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU). 
A “epopéia” das pessoas com deficiência passaria a ser objeto do debate 
público e ações políticas, assim como outras questões de relevância social, 
embora em ritmos distintos de um país para outro. 

 

Atualmente, devido a tecnologia de informações avançadas e os direitos 

humanos fundamentais, verifica-se um novo jeito de olhar o PCD. Para tal foram 

criadas novas Leis e regulamentações que visam a inclusão dessas pessoas na 

sociedade como um todo, fatos que procuraremos evidenciar nesse estudo. 

 

2.1 TERMINOLOGIA DA DEFICIÊNCIA  

 

Foi na idade contemporânea que a sociedade começou a se preocupar com a 

terminologia “adequada” para definir a pessoa com deficiência. 

No século XX, utilizava-se o termo incapaz para referir a qualquer tipo de 

deficiência. Em 1960 a 1980 foram adotados os termos excepcionais, deficientes e 

defeituosos. 

Verifica-se que nos períodos citados, os portadores de deficiência não eram 

referidos como pessoa. Somente na década de 80 surgiu a expressão pessoa com 

deficiência. 

Na década de 90, surgiram várias expressões, todavia, a expressão adotada 

e preferida pelos deficientes é pessoas com deficiência. 
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ARAÚJO (2011, p.16) relata que “a ideia de “portar”, “conduzir” deixou de ser 

a mais adequada”. Segundo ele: 

 

A convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que ingressou 
no sistema constitucional brasileiro por força do Decreto-Legislativo n. 186 
de 09 de julho de 2008 e do Decreto de Promulgação n. 6949, de 25 de 
agosto de 2009, utiliza-se da expressão contemporânea, mais adequada. A 
pessoa (que continua sendo o núcleo central da expressão) tem uma 
deficiência (e não a porta). 
 

Feita tal terminologia, passaremos para análise de alguns conceitos. 

  

2.2 CONCEITO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA  
 

 

A Convenção sobre Pessoas com Deficiência realizada pela ONU no ano 

2008 e promulgada no Brasil pelo Decreto n.º 6.949 de 25 de agosto de 2009 definiu 

um conceito de pessoa com deficiência que foi incorporada na Constituição da 

República Federativa do Brasil. Essa Lei dispõe que: 

 

Art. 1. Pessoas com deficiência 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 e efetiva 
na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 

 

Esse conceito de Inclusão Social foi resultado relevante da única ação 

mundial até então preocupada com os Direitos Humanos e com o bem estar dos 

PCD’s na sociedade, ele foi primordial para grande mobilização em prol da 

dignidade e inserção desses indivíduos nas tábulas da Lei. 

Posteriormente, no ano de 2015, a lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

promulgada pelo Decreto n.º 13.146 de 06 de julho de 2015, também adotou o 

conceito incorporado pela nossa Constituição Federal.  

A doutrina traz a conceituação de PCD’s, porém, essas definições na maioria 

das vezes relacionam o PCD com certa inferioridade. Vejamos a análise 

apresentada por WERNECK (2005, p. 27): 

 

De acordo com o modelo social, a deficiência é a soma de duas condições 
inseparáveis: as sequelas existentes no corpo e as barreiras físicas, 
econômicas e sociais importas pelo ambiente ao indivíduo que tem essas 
sequelas. Sob esta ótica, é possível entender a deficiência como uma 
construção coletiva entre indivíduos (com ou sem deficiência) e a 
sociedade. 
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GONÇALVES (1979) também define pessoa com deficiência em tom de 

inferioridade, ele frisa o desvio de padrão dos indivíduos da seguinte forma: “Desvio 

acentuado dos mencionados padrões médios e sua relação com o desenvolvimento 

físico, mental, sensorial ou emocional, considerados esses aspectos do 

desenvolvimento separada, combinada ou globalmente”. 

 

Essa concepção deu novos rumos para a inclusão das pessoas com 

deficiência, pois de acordo com OLIVEIRA (1981, p. 12), no conceito de PCD: 

“figuram elementos de natureza moral (valorização da pessoa humana), social (sua 

integração ou reintegração no meio por interesse da coletividade) e econômica 

(reabilitação para um desempenho produtivo)”. 

No tópico a seguir, abordaremos a respeito de alguns tipos de deficiência, 

considerados importantes para o desenvolvimento desse estudo. 

 

2.3 CONCEITO DE DEFICIENCIA FÍSICA 

 

É a alteração do aparelho locomotor comprometendo a função física dentro 

do que se considera normal para o ser humano, apresentando-se sob a forma de 

paralisia cerebral, paraplegia, monoparesia, tetraplegia, triplegia, triparesia, paresias, 

hemiparesia, diparesia, plegia, monoplegia, hemiplegia, diplegia, triplegia, ostomia, 

amputação, nanismo, entre outras. 

Segundo ARAUJO (2011, p. 34), a deficiência física “trata-se, sempre, de um 

conjunto de moléstias, que podem provocar a dificuldade de inclusão social”. 

 

2.4 CONCEITO DE DEFICIÊNCIA VISUAL / VISÃO SUBNORMAL OU BAIXA 

VISÃO 

 

A deficiência visual, é uma “situação irreversível de diminuição da resposta 

visual, em virtude de causas congênitas ou hereditárias, mesmo após tratamento 

clínico e/ou cirúrgico e uso de óculos convencionais" (ROSS, 1998). 

Ainda, de acordo com (BRUNO E MOTA, 2001, p. 39), a pessoa é 

considerada deficiente visual se apenas conseguir enxergar a uma distância de 6 

metros o que outra pessoa consegue a uma distância de 60 metros. Contata-se a 

deficiência visual se a pessoa possuir campo visual igual ou inferior a 20 graus 

(visão de túnel). 
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Há também aqueles que possuem resposta visual chamado de baixa visão ou 

visão subnormal que conforme a OMS (Bangkok,1992), “o indivíduo com baixa visão 

ou visão subnormal é aquele que apresenta diminuição das suas respostas visuais, 

mesmo após tratamento e/ou correção óptica convencional, e uma acuidade visual 

menos que 6/18 à percepção de luz ou campo visual menor que 10 graus do seu 

ponto de fixação, mas que usa ou é potencialmente capaz de usar a visão para o 

planejamento e/ou execução de uma tarefa”. 

 

2.5 CONCEITO DE DEFICIÊNCIA MENTAL 

 

A Associação Americana de Deficiência Mental (2002) conceitua a deficiência 

mental da seguinte maneira: 

 

Todos os graus de defeito mental devidos ou que levam a um 
desenvolvimento mental insuficiente, dando como resultado que o indivíduo 
atingido é incapaz de competir, em termos de igualdade, com os 
companheiros normais, ou é incapaz de cuidar de si mesmo ou de seus 
negócios com a prudência normal. 

 

2.6 CONCEITO DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA 

 

É a perda das possibilidades auditivas sonoras, variando de graus e níveis, 

indo de surdez leve até surdez severa e anacusia. 

 

2.7 CONCEITO DE DEFICIÊNCIA OCULTA  

 

É o tipo de deficiência não aparente, ela se manifesta internamente, como por 

exemplo: depressão, obesidade mórbida, síndrome do pânico, diabetes, etc. 

 

2.8 CONCEITO DE INCLUSÃO 

 

Ao tratarmos da acessibilidade e mobilidade, entendemos a necessidade de 

trazer à tona o conceito de inclusão, pois sem este, não é possível haver 

acessibilidade. Segundo SASSAKI (2003): 

 

“A construção de uma verdadeira sociedade inclusiva passa também pelo 
cuidado com a linguagem. Na linguagem se expressa, voluntariamente ou 



19 
 

 

involuntariamente, o respeito ou a discriminação em relação às pessoas 
com deficiências”. 

 

O autor salienta que a inclusão é um “pré-requisito para a pessoa com 

necessidades especiais, buscar seu desenvolvimento e exercer sua cidadania”. 

Para MARSHALL (1967), devem existir direitos mínimos de participações no 

meio social, além disso, devem existir direitos garantidos por meio de prestações 

estatais, como educação, saúde e demais programas sociais oriundos do Estado. 

Propomos no presente trabalho a conceituação da inclusão como o direito do 

PCD, de conviver no meio social, com tratamento igualitário, sem discriminações.
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3 INCLUSÃO EDUCACIONAL DOS PCD’s NO BRASIL 

 

No Brasil, segundo SANTOS & TELES (2012), o processo histórico 

relacionado aos PCD’s, sofreram grandes mutações com o passar dos tempos. 

Conforme RAGONESI (1997), existe um quadro diferente do que se foi 

proposto pela primeira constituição Brasileira em 1983, que anunciava a educação 

primária como obrigatória gratuita e extensiva a todos os cidadãos. 

 BUENO (1993) e MENDES (2002), apresentam como momento da educação 

especial a criação e implantação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos e do 

Instituto dos Surdos-mudos, porém influenciados por conflitos políticos, sociais, entre 

outros, sofreram perdas e se deterioraram por mais que tivessem aparência com os 

institutos europeus o seu cunho assistencialista não desenvolvia uma educação de 

fato, essa política de “favor” limitava o desenvolvimento da educação. De acordo 

com BUENO (1993), enquanto os institutos brasileiros de educação especial 

cumpriam sua função de auxílio aos desvalidos, os parisienses mantinham como 

oficinas de trabalho. 

No momento em que se iniciou o pensamento de criação de uma educação 

diferenciada segundo JANUZZI (2004), a forma de atendimento educacional 

especial para os deficientes era feito a partir de diferentes vertentes na educação 

especial no Brasil quais eram: médico-pedagógica e psicopedagógico. 

 A idealização da proposta médico-pedagógica estimou a criação de escolas 

em hospitais e clínicas. (MENDEZ,1995; DECHICHI, 2001).  

Já na visão psicopedagógica, o objetivo era a preocupação com o 

diagnóstico, levando em consideração as escalas métricas de inteligência em seu 

encaminhamento para o processo escolar em classes especiais. (JANNUZZI, 2004; 

DECHICHI, 2001).  

Em 1874 iniciou-se na Bahia um tratamento que foi se expandindo por todo 

Brasil. Em 1903, foi criado na Bahia no Pavilhão Bournevile, no Hospital D. Pedro II 

que tratava de doentes mentais; em 1923 foi implantado o Pavilhão de Menores no 

Hospital do Juqueri e o Instituto Pestallozzi de Canoas, em 1927 (BUENO, 1993).  

De acordo com MENDES (2002) no período de 1940 a 1959, houve uma 

grande expansão nos números de estabelecimento de ensino especial para 

deficientes mentais. No final do ano de 1958 o Ministério da educação começou a 
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prestar assistência técnico-financeira as secretarias de educação e institutos 

especializados que faziam atendimento educacional especial.  

Todavia, a exclusão dos PCD’s e a segregação das escolas especiais com as 

demais permaneceu. Somente em 1973, quando foi criado o Centro Nacional de 

educação Especial – CENESP, com parceria do Ministério da educação são 

implantados os primeiros cursos de capacitação para professores na área de 

Educação Especial. Diante disso, em 1985, foi criado um comitê para planejar, 

fiscalizar e traçar políticas de ações na questão dos deficientes. Em 1986 é criada a 

Coordenadoria nacional de educação da Pessoa Portadora de Deficiência e em 

1990 a Secretaria Nacional de Educação Básica que assume a implementação da 

política de educação especial. 

Foi somente na década de 90, que surgiram as primeiras preocupações com 

a educação e inclusão social. Uma das medidas tomadas nessa seara foi a 

declaração de Salamanca sobre princípios, política e prática em educação especial, 

que foi redigida em 1994, com a participação de 88 países, inclusive o Brasil, 

reunidos em uma conferência Mundial, em Salamanca na Espanha. Teve grande 

importância para a inclusão de pessoas PCD’s na educação e na sociedade, foi uma 

grande mobilização que deu novos rumos para o futuro desses indivíduos. 

 

A Declaração de Salamanca proclamou que: 

 

Toda criança tem direito fundamental à educação, e deve ser dada a 
oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem; Toda 
criança possui características, interesses, habilidades e necessidades de 
aprendizagem que lhe são únicas; sistemas de educacionais deveriam ser 
implementados no sentido de se levar em conta a vasta diversidade de tais 
características e necessidades; Aqueles com necessidades educacionais 
especiais devem ter acesso à escola regular, que deveria acomodá-los 
dentro de uma Pedagogia centrada na criança, capaz de satisfazer a tais 
necessidades; Escolas regulares que possuam tal orientação inclusiva 
constituem os meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias 
criando-se comunidades acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva 
e alcançando educação para todos; além disso, tais escolas proveem uma 
educação efetiva à maioria das crianças e aprimoram a eficiência e, em 
última instância, o custo da eficácia de todo o sistema educacional. 
(DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994). 

 

Além disso, a Declaração de Salamanca busca estimular as Nações para que 

desenvolvam o princípio de educação inclusiva em forma de lei ou de política, 

matriculando todas as crianças em escolas regulares; desenvolver projetos de 

intercâmbios com países que têm experiências de escolas inclusivas; planear, 
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supervisionar e avaliar pessoas com necessidades educativas especiais de modo 

descentralizado e participativo; facilitar a participação de pais, comunidades e 

organizações de pessoas com deficiência nas tomadas de decisões sobre os 

serviços na área de necessidades educativas especiais e garantir que os programas 

de formação de professores incluam as respostas às necessidades educativas 

especiais (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994). 

E a declaração finaliza, incitando as comunidades internacionais, que apoiem 

o desenvolvimento da educação para alunos portadores de necessidades especiais 

e o desenvolvimento dos programas educativos (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 

1994). 

Muitos estudos científicos com cunho inclusivo foram realizados após a 

Declaração de Salamanca, vários autores preocupados com a educação de jovens e 

adultos PCD’s deram grande contribuição para a qualificação da educação no Brasil, 

que aos poucos vai se adequando às suas próprias Leis, minimizando os obstáculos 

que impedem os PCD’s a participar da sociedade. 
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4 PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA IGUALDADE 

 

Está previsto no caput do artigo 5º da Constituição Federal que o direito a 

igualdade é uma garantia fundamental de todos os cidadãos, sendo vedada 

qualquer forma de discriminação. 

Todavia, o princípio em questão não pode ser considerado regra meramente 

formal, o que pode gerar exclusão social. Para manter o equilíbrio entre os cidadãos 

de uma mesma classe, o tratamento diferenciado entre eles deve ser proporcional, 

de acordo com os ensinamentos de BARBOSA (2000, p. 55): 

 

A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos 
desiguais, na medida em que se desigualam. Nesta desigualdade social, 
proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da 
igualdade. O mais são desvarios da inveja, do orgulho, ou da loucura. Tratar 
com desigualdade a iguais, ou desiguais com igualdade, seria desigualdade 
flagrante, e não igualdade real. Os apetites humanos conceberam inverter a 
norma universal da criação, pretendendo, não dar a cada um, na razão do 
que vale, mas atribuir o mesmo a todos, como se todos se equivalessem. 
 

ARAÚJO, da mesma forma, entende que a interpretação constitucional deve 

passar primeiramente pelo princípio da igualdade como uma forma de promover 

situações diversas, como o velho chavão “tratar os iguais como iguais e os desiguais 

como desiguais”. Segundo o autor: 

 

O direito à igualdade surge como regra de equilíbrio dos direitos das 
pessoas com deficiência. Toda e qualquer interpretação constitucional que 
se faça, deve passar, obrigatoriamente, pelo princípio da igualdade. Só é 
possível entendermos o tema da proteção excepcional das pessoas com 
deficiência se entendermos corretamente o princípio da igualdade. (p.49) 
 
[...] A igualdade formal deve ser quebrada diante de situações que, 
logicamente, autorizam tal ruptura. Assim, é razoável entender-se que a 
pessoa com deficiência, tem pela sua própria condição, direito à quebra de 
igualdade, em situações das quais participe com pessoas sem deficiência. 
(p. 50)...e complementa...Assim sendo, o princípio da igualdade, incidirá, 
permitindo a quebra de isonomia e protegendo a pessoa com deficiência, 
desde que a situação logicamente o autorize. 
 

A igualdade jurídica é analisada sob dois enfoques pelos doutrinadores: a 

igualdade formal e a igualdade material. 

A igualdade formal consiste na aplicação do direito, no sentido de que a lei 

tratam todos igualmente, sem considerar as diferenças entre os indivíduos. 
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ARAÚJO (2011, p. 85) observa que “o princípio democrático da igualdade 

significa que a aplicação do direito deve ser idêntica diante da lei e do ato 

normativo”.  

A igualdade material, trata com proporcionalidade os direitos daqueles que 

necessitam de proteção especial, que segundo ARAÚJO (2011), devem ser 

incluídas em casos de dúvidas. 

Para o professor MELLO (2006, p. 21), o tratamento diferenciado para 

aqueles que necessitam de proteção é perfeitamente justificável se atender aos 

seguintes critérios: 

 

a) a primeira diz com o elemento tomado como fator de desigualação; b) a 
segunda reporta-se à correlação lógica abstrata existente entre o fator 
erigido em critério de discrímen e a disparidade estabelecida no tratamento 
jurídico diversificado; c) a terceira atina à consonância desta correlação 
lógica com os interesses absorvidos no sistema constitucional e destarte 
juridicizados. 
  

Para o autor, é necessário verificar se o critério discriminatório possui 

fundamento lógico ou justificativa racional. Se não houver conexão entre os referidos 

fundamentos, haverá ofensa ao princípio da igualdade. 

PRATA (1982, p. 93-94) explicada a definição de igualdade material como 

sendo a “remoção dos obstáculos ou fornecimento de instrumentos adequados ao 

ultrapassar da real desigualdade entre os cidadãos” [...] E complemente que [...] 

“comete-se ao Estado a função de a superar, nomeadamente pela transformação do 

modelo econômico-social existente”. 

No mesmo sentido, é o entendimento da nossa jurisprudência pátria: 

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA 
CAUTELAR. LEI 13.146/2015. ESTATUTO DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA. ENSINO INCLUSIVO. CONVENÇÃO INTERNACIONAL 
SOBRE OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. 
INDEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. CONSTITUCIONALIDADE DA 
LEI 13.146/2015 (arts. 28, § 1º e 30, caput, da Lei nº 13.146/2015). 1. A 
Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência 
concretiza o princípio da igualdade como fundamento de uma sociedade 
democrática que respeita a dignidade humana. 2. À luz da Convenção e, 
por consequência, da própria Constituição da República, o ensino inclusivo 
em todos os níveis de educação não é realidade estranha ao ordenamento 
jurídico pátrio, mas sim imperativo que se põe mediante regra explícita. 3. 
Nessa toada, a Constituição da República prevê em diversos dispositivos a 
proteção da pessoa com deficiência, conforme se verifica nos artigos 7º, 
XXXI, 23, II, 24, XIV, 37, VIII, 40, § 4º, I, 201, § 1º, 203, IV e V, 208, III, 227, 
§ 1º, II, e § 2º, e 244. 4. Pluralidade e igualdade são duas faces da mesma 
moeda. O respeito à pluralidade não prescinde do respeito ao princípio 
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da igualdade. E na atual quadra histórica, uma leitura focada tão 
somente em seu aspecto formal não satisfaz a completude que exige o 
princípio. Assim, a igualdade não se esgota com a previsão normativa 
de acesso igualitário a bens jurídicos, mas engloba também a previsão 
normativa de medidas que efetivamente possibilitem tal acesso e sua 
efetivação concreta. 5. O enclausuramento em face do diferente furta o 
colorido da vivência cotidiana, privando-nos da estupefação diante do que 
se coloca como novo, como diferente. 6. É somente com o convívio com a 
diferença e com o seu necessário acolhimento que pode haver a construção 
de uma sociedade livre, justa e solidária, em que o bem de todos seja 
promovido sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação (Art. 3º, I e IV, CRFB). 7. A Lei nº 
13.146/2015 indica assumir o compromisso ético de acolhimento e 
pluralidade democrática adotados pela Constituição ao exigir que não 
apenas as escolas públicas, mas também as particulares deverão pautar 
sua atuação educacional a partir de todas as facetas e potencialidades que 
o direito fundamental à educação possui e que são danificadas em seu 
Capítulo IV. 8. Medida cautelar indeferida. 9. Conversão do julgamento do 
referendo do indeferimento da cautelar, por unanimidade, em julgamento 
definitivo de mérito, julgando, por maioria e nos termos do Voto do Min. 
Relator Edson Fachin, improcedente a presente ação direta de 
inconstitucionalidade. 
 
(ADI 5357 MC-Ref, Relator(a):  Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, 
julgado em 09/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 10-
11-2016 PUBLIC 11-11-2016) (grifos nossos). 

 

Diante disso, tem-se que o desafio da igualdade material é atingir a isonomia, 

entre os indivíduos PCD’s em respeito aos ideais democráticos, definindo como 

discriminação toda diferenciação ou exclusão que possa impedir o exercício dos 

direitos humanos e de suas liberdades fundamentais.  

 

4.1 CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

A Convenção Internacional Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

realizada em Nova York, em 2007, assinado por 160 países, inclusive o Brasil, tem 

como objetivo assegurar os direitos humanos e as liberdades fundamentais por parte 

de todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade 

inerente. (CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA, ARTIGO 1). 

 A ideia é que os países integrantes, adotem medidas legislativas, 

administrativas e de outra natureza, necessárias para a implementação dos direitos 

reconhecidos pela Convenção, por exemplo: direito à igualdade e não-discriminação, 

acessibilidade, trabalho, saúde, emprego, justiça, privacidade, educação, 

informações e liberdade. (CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS 

COM DEFICIÊNCIA, ARTIGO 4, 1 a.) 
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O referido instrumento trata em seu artigo 9º, a respeito da acessibilidade, 

com intuito de oportunizar que os PCD’s vivam de maneira independente. 

 

Artigo 9º 
1. A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver de forma 
independente e participar plenamente de todos os atos da via, os Estados 
Partes tomarão as medidas apropriadas para assegurar às pessoas com 
deficiência o acesso, em igualdade de oportunidades com as demais 
pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação e comunicação, 
inclusive aos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, bem 
como a outros serviços e instalações abertos ao público ou de uso público, 
tanto na zona urbana como na rural. Essas medidas, que incluirão a 
identificação e a eliminação de obstáculos e barreiras à acessibilidade, 
serão aplicadas, entre outros a: a) edifícios, rodovias, meios de transporte e 
outras instalações internas e externas, inclusive escolas, residências, 
instalações médicas e locais de trabalho; b) informações, comunicações e 
outros serviços, inclusive serviços eletrônicos e serviços de emergência; 2 
Os estados Partes também tomarão medidas apropriadas para: a) 
Desenvolver, promulgar e monitorar a implementação de normas e 
diretrizes mínimas para a acessibilidade das instalações e dos serviços 
abertos ao público ou de uso público; b) assegurar que as entidades 
privadas que oferecem instalações e serviços abertos ao público ou de uso 
público levem em consideração todos os aspectos relativos à acessibilidade 
para pessoas com deficiência; c) Proporcionar, a todos os atores 
envolvidos, formação em relação às questões de acessibilidade com as 
quais as pessoas com deficiência se confrontam; d) Dotar os edifícios e 
outras instalações abertas ao público ou de uso público de sinalização em 
Braile e em formatos de fácil leitura e compreensão; e) Oferecer formas de 
assistência humana ou animal e serviços de mediadores, incluindo guias, 
ledores e intérpretes profissionais de língua de sinais, para facilitar o acesso 
aos edifícios e outras instalações abertas ao público ou de uso público; f) 
Promover outras formas apropriadas de assistência e apoio a pessoas com 
deficiência a fim de assegurar a essas pessoas o acesso a informações; g) 
promover o acesso de pessoas com deficiência a novos sistemas e 
tecnologias da informação e comunicação, inclusive à internet; h) promover, 
desde a fase inicial, a concepção, o desenvolvimento, a produção e a 
disseminação de sistemas e tecnologias de informação e comunicação a fim 
de que esses sistemas se tornem acessíveis a custo mínimo. 

 

A convenção Sobre Pessoas com Deficiência em muito contribui para a 

extinção de barreiras arquitetônicas e inclusão dos PCD’s, garantindo-os igualdade 

de condições de mobilidade entre esses indivíduos e os demais. 
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5 ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE NO ENSINO SUPERIOR 

 

A acessibilidade garante o acesso e utilização tanto do espaço como dos 

equipamentos, com autonomia e segurança, pelas pessoas com diferentes tipos 

deficiência: física, mental e perceptiva/sensorial (auditiva e visual), bem como por 

aquelas pessoas que apresentam uma mobilidade reduzida definitiva ou 

temporariamente, como por exemplo: gestantes, obesos, idosos entre outros 

(OMAIRI e CASSAPIAN, 2009). 

De acordo com ARAÚJO (2011), “O direito à acessibilidade é direito 

instrumental, pois viabiliza a existência de outros direitos”. 

A preocupação com a condição da acessibilidade física das escolas 

municipais, estaduais e particulares vem sendo, pouco a pouco, demonstrada em 

pesquisas realizadas em diferentes regiões do Brasil, cujo objetivo é obter dados 

sobre as condições de acessibilidade das escolas públicas e particulares (MANZIN 

CORRÊA, 2007). 

Com relação aos indivíduos PCD’s, Ribeiro, Ludwin e Sampaio (2012, p.56), 

enfatizam que:  

 

a oportunidade que o ser humano tem de crescer leva a sua valorização 
onde ele pode se manifestar, expandir e desenvolver suas atividades, 
entretanto, esta busca se torna limitada pelos obstáculos arquitetônicos 
junto às instituições públicas de ensino, onde as pessoas com necessidades 
especiais (PNE), muitas vezes não tem condições de acesso e/ou 
permanência na mesma. 

 

Uma realidade que no ponto de vista de MORAES, a mesma salienta que: 

‘Milhões de brasileiros não saem de casa porque não podem circular sem a ajuda de 

algum parente ou amigo,’ (2007, p. 7). De acordo com estimativas da ONU, para os 

países em estágio de desenvolvimento, como é o caso do Brasil, 10% da população, 

ou seja, aproximadamente 15 milhões de pessoas são portadoras de algum tipo de 

deficiência. 

Entretanto, com o Projeto de Indicação nº 217/07 oriundo do Projeto de Lei nº 

215.07, desde que a Constituição Federal de 1988 impôs inovações legislativas no 

que concerne aos direitos dos portadores de deficiência, estes passam a gozar de 

um “status” nunca antes experimentado. Desta forma, a sociedade passou a 

trabalhar o pensamento de que é ela que deve se preparar para atender às suas 
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necessidades especiais, já que o contrário implica em exclusão social, 

marginalização, injustiça social. Assim, várias normas surgiram visando 

regulamentar, facilitar e acelerar a integração social do portador de deficiência. 

(CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 1988). 

A lei nº 10.098/2000 estabelece normas gerais e critérios básicos para a 

promoção de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com a 

mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e 

espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos 

meios de transporte e comunicação. (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL, 1988). 

Em relação ao acesso físico que as escolas podem oferecer, pode-se 

considerar o direito de locomoção de todos os alunos, em toda a escola e, para isto, 

devem oferecer condições de acessibilidade físicas. Os ambientes devem ser 

constituídos por uma estrutura física adequada que garanta o bom desempenho nas 

atividades ligadas à locomoção, independente das restrições ou habilidades que um 

aluno possa apresentar. Assim, as escolas devem oferecer, a todos, igualdade de 

condições para acesso, permanência e acessibilidade física adequada, para que 

obtenham uma circulação com mais segurança, confiança e comodidade. (BRASIL, 

2001.apud.MANZINI, CORRÊA, 2007). 

Para PAULA e BARTHOLOMEI (2006), no ambiente escolar em especial, um 

meio físico acessível pode ser extremamente libertador e pode transformar a 

possibilidade de integração entre as crianças e o seu desempenho. Os ambientes 

inacessíveis são fatores preponderantes na dificuldade de inclusão na escola para 

as pessoas com deficiência. O meio pode reforçar uma deficiência valorizando um 

impedimento ou torná-la sem importância naquele contexto. Pode tornar-nos mais 

eficientes, hábeis ou independentes. 

Assim, os autores PAULINHO, CORRÊA, MANZINI (2008), salientam que o 

convívio entre pessoas, com deficiência ou não, em diferentes contextos, inclusive 

no educacional, pode ser considerado também, em termos de espaços físicos e 

sociais. No contexto escolar, todo aluno deve ter garantido à possibilidade de acesso 

de forma segura e independente aos espaços escolares. 

Corroborando com esta ideia supracitada, MANZINI (2005, p. 32) alerta que o 

conceito de acessibilidade pode ser tanto físico como de comunicação. 

 



29 
 

 

[...] a possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para 
a utilização com segurança de autonomia de edificações, espaço mobiliário 
equipamento urbano e elemento. A mesma norma define o termo acessível 
como o espaço, edificação, mobiliário, equipamento urbano ou elemento 
que possa ser alcançado, acionado, utilizado e vivenciado por qualquer 
pessoa, inclusive aquelas com mobilidade reduzida. O termo acessível 
implica tanto acessibilidade física como de comunicação. 

 

A norma da ABNT 9050 (2004), define que deve existir pelo menos uma rota 

acessível interligando o acesso de alunos às áreas administrativas, de prática 

esportiva, de recreação, de alimentação, salas de aulas, laboratórios, bibliotecas, 

centros de leitura e demais ambientes pedagógicos. Todos estes ambientes devem 

ser acessíveis. 

De acordo com a referida norma, devem conter sinalizações de acesso nas 

áreas de circulação. Para o acesso daqueles que utilizam cadeira de rodas, a 

entrada de alunos devem estar preferencialmente localizada na via de menor fluxo 

de tráfego de veículos, os trajetos a serem percorridos devem estar livres de 

obstáculos, as portas devem conter largura de no mínimo 0,80cm, igualmente com 

os portões e elevadores. Os balcões de atendimento devem apresentar altura de 

0,80m para aproximação frontal de uma cadeira de rodas pelo menos. Nas salas de 

aula, quando houver mesas individuais para alunos, pelo menos 1% do total de 

mesas, com no mínimo uma para cada duas salas de aula, devem ser acessível a 

cadeirantes. As lousas devem ser acessíveis e instaladas a uma altura inferior 

máxima de 0,90 m do piso. Nas bibliotecas e centros de leitura, os locais de 

pesquisa, fichários, salas de convivência devem ser acessíveis. 

Pelo menos 5% dos sanitários devem estar adaptados, apresentando porta de 

acesso de 0,80m de largura com área para manobras dos cadeirantes, barras 

laterais para apoio e uso das bacias sanitárias que devem conter altura de 04m do 

piso ou quando utilizada a plataforma para campo a altura estipulada apresentar 

0,05m de projeção horizontal do contorno da base da bacia. As maçanetas devem 

ser tipo alavanca, as pias devem estar de 0,80m do piso livre de 0,70m, com 

torneiras de pressão, as bordas inferiores e os espelhos devem apresentar altura 

mínima de 0,90m do piso e máxima de 1,10m, com inclinação de 10 (dez) graus. 

Em relação as pessoas com deficiência visual, as adaptações nas áreas de 

circulação devem apresentar faixas no piso, com texturas distintas , facilitando seu 

percurso no espaço físico. Os elevadores devem conter botoeiras de comandos em 

Braille e indicadores sonoros caso este possua um número de paradas superiores a 
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02 (dois) andares. Os computadores das Universidades devem estar adaptados com 

sintetizadores de voz para facilitar o manuseio. 

Para os surdos, devem haver adaptações luminosas quando há níveis de 

ruídos no local. Devem conter meios tecnológicos que possibilitem a conversação 

através de mensagens escritas, facilitando a comunicação entre os surdos. Todos os 

elementos do mobiliário urbano da edificação como bebedouros, guichês e balcões 

de atendimento devem ser acessíveis. 

Além da norma da ABNT 9050/2004, a nossa Carta Magna também dispõe a 

respeito da inclusão dos PCD’s, nos seus artigos 206, inciso I e artigo 208, inciso III. 

O artigo 206, I da CF dispõe que o ensino será baseado no princípio da 

igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Além disso, o 

artigo 208, III da CF, garante que é do estado efetivar a educação mediante a 

garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

acesso aos níveis mais elevados do ensino de pesquisa e da criação artística, 

segundo a capacidade de cada um. 

A lei 13.146 de 06 de julho de 2015, promulgada pelo Decreto nº 6.949, de 25 

de agosto de 2009, estabelece em seu artigo 3º, normas gerais para promoção de 

acessibilidade para que PCD’s vivam de forma independente, exercendo seus 

direitos de cidadania e de participação social (BRASIL DECRETO Lei 13.146 de 06 

de julho de 2015). 

Desta lei consta que a acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance 

para utilização com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos 

urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, sistemas e 

tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertas ao público, de uso 

público ou provados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por 

pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. (BRASIL DECRETO Lei 13.146 de 

06 de julho de 2015). 

O desenvolvimento do projeto que contempla a superação das desigualdades 

físicas e sociais nos espaços de ensino refere-se à necessidade de eliminação de 

uma das formas de segregação que existem em todas as camadas sociais a 

exclusão de pessoas com todo e qualquer tipo de necessidade especial. 

Se o espaço construído tem papel fundamental na superação das 

desigualdades físicas e sociais entre as pessoas, considera-se que os espaços de 
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ensino são particularmente importantes, principalmente no que diz respeito ao nível 

de ensino fundamental e médio. (DUARTE, COHEN, 2006, p. 2). 

DISCHINGER et al, “apontam que a avaliação das condições de 

acessibilidade é indispensável para o provimento de melhorias nas escolas que já 

foram construídas”. (2004, p. 28). 

É importante que as normas vigentes com relação a acessibilidade dos 

espaços arquitetônicos sejam levadas a prática, para que se garantam o acesso de 

maneira adequada, assegurando a efetividade e aplicabilidade das leis vigentes no 

nosso país. 

 

5.1 ORIGEM DAS INSTITUIÇÕES ANALISADAS NO ESTUDO 

 

Para compreendermos melhor o intuito da nossa pesquisa, é necessário que 

voltemos no tempo para elucidar o teor histórico e origem das duas instituições de 

ensino aqui analisadas. 

Segundo o site da UFPR, a criação da Universidade se deu diante da 

necessidade de profissionais capacitados no Estado do Paraná. Em 1912, Victor 

Ferreira do Amaral, deu o primeiro passo e liderou a criação da faculdade, que 

começou a funcionar em 1913, como instituição particular e tinha como nome 

Universidade do Paraná. No mesmo ano, Victor Ferreira do Amaral, por meio de 

empréstimos, iniciou a construção do prédio central, na Praça Santos Andrade, em 

um terreno doado pela prefeitura. Contudo, com a primeira Guerra Mundial (1914), 

adveio uma lei que estabeleceu o fechamento das Universidades particulares, na 

tentativa do Governo Federal centralizar o poder sobre as instituições em faculdades 

autônomas que foram reunidas novamente somente no fim da década de 40, 

quando tornou a se chamar Universidade do Paraná. Em 1950, diante da batalha do 

reitor Flávio Suplicy para tornar a Universidade em uma instituição pública, foi que 

ela passou a se chamar Universidade Federal do Paraná. 

Nos dias atuais a UFPR é uma das mais conceituadas Universidades do 

Brasil, seu prédio com uma linda fachada arquitetônica é tombada pelo patrimônio 

histórico nacional, o campus de Direito está localizado no prédio acima descrito, 

objeto desse estudo. 

Segundo entrevista realizada com o professor Sydnei Lima Santos, a UTP foi 

fundada em 1994, onde diversos cursos foram reunidos nas Faculdades Integradas 
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da Sociedade Educacional Tuiuti (FISET), da qual implantou novas graduações. Em 

agosto de 1994, foi extinto o Conselho Federal de Educação e iniciou-se uma 

avaliação do processo de transformação da FISET em Universidade, que ficou a 

cargo do Ministro Muríllo Hingel, até a instalação do Conselho Nacional de 

Educação (CNE), que ocorreu em fevereiro de 1996. Somente em junho de 1997, o 

CNE aprovou a transformação de faculdade em Universidade, por meio do decreto 

de 7 de julho de 1997. O terreno do Campus Mossunguê, localizado na Rua José 

Nicco, 179, bairro Mossunguê, foi adquirido em 1994, pelo Sr. Sydnei, já com o 

imóvel construído para ocupar os cursos de ciências sociais aplicadas. 

Hoje em dia o Campus supramencionado é ocupado pelo Curso de Direito, e, 

igualmente, é uma das Universidades particulares mais conceituadas do Estado. 
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6 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Utilizamos no presente trabalho o método bibliográfico, fotográfico e descritivo 

de (RICHARDSON, 1999) e outros métodos propostos por (MARCONI & LAKATOS, 

1999). Participaram da pesquisa diretores das Universidades Federal do Paraná e 

Tuiuti do Paraná. Para a coleta de dados, foi aplicada uma entrevista padronizada e 

dados analisados com a aplicação técnica de análise de conteúdo. As entrevistas 

foram analisadas para a identificação das questões apontadas posteriormente. 

Ressalta-se que o objetivos da pesquisa foram devidamente esclarecidos aos 

entrevistados. 

 

6.1 METODOLOGIA DA PESQUISA DE CAMPO 

 

Realizamos na pesquisa de campo, uma apuração de documentos e 

entrevistas com as pessoas responsáveis pela inclusão dos PCD’s nas instituições. 

 

6.1.1 METODOLOGIA DA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

Para o complemento do trabalho, buscamos informações via Internet, Livros, 

artigos Científicos, Revistas, Leis e a Biblioteca da Universidade Tuiuti do Paraná. 

 

6.1.2 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Para a coleta dos dados, utilizamos Celular, Pen Drive, Computador, Diário de 

Campo onde foram anexadas as fotos e a descrição dos locais fotografados e aceite 

do responsável da edificação para que as coletas fossem realizadas.
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7 PESQUISA DE CAMPO 

 

7.1 PESQUISA REALIZADA NA UFPR 

 

No dia 22 de fevereiro de 2017, iniciamos a pesquisa de campo no campus de 

Direito, Prédio Histórico da Universidade Federal do Paraná, localizada na praça 

Santos Andrade, no município de Curitiba. 

O objetivo da visita foi a de obter o consentimento para o estudo. O termo de 

consentimento livre e esclarecido que utilizamos será exibido junto aos anexos deste 

trabalho. 

De início, fomos atendidos pela recepcionista que preliminarmente nos 

prestou algumas informações importantes para o início desta pesquisa de campo 

naquele local, com respeito à acessibilidade. Ela aceitou participar do estudo e 

dentro de suas limitações nos repassou alguns dados relevantes sobre o tema. 

A primeira informação proferida pela atendente foi de que há uma rampa de 

acesso para cadeirantes e alunos PCD’s no subsolo da entrada principal do prédio. 

Destacou que para chegar até ela na recepção existe como barreira, uma grande 

escada no portal da instituição totalmente inacessível para certos deficientes físicos. 

Resumindo, completou: “_ Para o PCD se deslocar até o ponto da recepção é 

necessário que utilize o elevador, cuja entrada, fica no subsolo da edificação. 

Em seguida, a atendente informou que o curso de Direito, localiza-se na ala 

esquerda do prédio. 

O depoimento inicial da atendente foi interessante, pois ela informou que 

existem vários alunos e servidores PCD’s que frequentam o local, porém não soube 

precisar a quantia, cursos e funções pertinentes dos mesmos. Ela também 

complementou que não existe piso tátil no prédio e que os banheiros adaptados 

existentes são pouco utilizados, entretanto, existe acesso via elevadores em todos 

os pisos. 

Após informações a recepcionista assinou o termo de consentimento livre e 

esclarecido e nos direcionou para a sala de administração do curso de Direito, onde 

falamos com a secretária Marcia que achou relevante a presente pesquisa e nos 

direcionou para o setor responsável pela inclusão e acessibilidade do curso, 

NAPNE. 
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No NAPNE, quem nos atendeu foi a senhora Selma, que brevemente nos 

informou sobre a existência de alunos PCD’s frequentando o local e de maneira 

informal, nos disse que existem falhas no cumprimento de algumas normas para os 

portadores de deficiência, em virtude do prédio ser tombado pelo patrimônio 

histórico nacional, e por isso, várias obras arquitetônicas primordiais, não podem ser 

construídas. 

Posteriormente, a secretária repassou que já houve ingressos de ações civis 

públicas pelo Ministério Público do Paraná para que se resolvessem os problemas 

reivindicados pelos PCD’s, todavia, sem êxito, pois a lei n.º 25/1937 (lei do 

tombamento), trava, segundo ela, as leis de acessibilidade, inclusive, ela mesma se 

questionou: “Qual a lei que deve prevalecer? A do tombamento ou as normas de 

acessibilidade?” 

Ai está, mais um questionamento que deve ser analisado em novos estudos. 

Logo após, a secretária, nos orientou e nos direcionou sobre os 

procedimentos legais a continuação do estudo. Nos repassou um e-mail e telefone 

para agendar com a professora responsável pelo departamento de acessibilidade a 

próxima visita; objetivando a autorização para acesso à parte interna do prédio e 

realização de uma entrevista com ela para a obtenção de informações gerais sobre 

a questão. 

Dando continuidade a pesquisa, no dia 21/03/2017, visitamos novamente a 

UFPR, com o intuito de obtermos autorização para fotografar os espaços físicos do 

Campus de Direito, bem como coletar dados através de entrevistas.  

De início, fomos direcionados à coordenação, onde fomos bem recebidos, 

contudo, quando me referi que o intuito da solicitação da autorização era para 

fotografar o espaço físico do campus e efetuar eventuais entrevistas com os alunos 

PCD’s, a secretária, nos redirecionou para uma conversa com a secretária Marcia, a 

qual informou que seria mais viável que o consentimento para realização da 

pesquisa fosse dada pelo Professor Coordenador do Curso de Direito, uma vez que 

a delimitação do tema se deu para os alunos do curso de Direito. 

Em seguida retornamos à coordenação para uma conversa com o professor 

Coordenador do Curso de Direito (Profº André Peixoto de Souza) que de pronto 

consentiu a realização do estudo. Redigimos autorização supracitada e demos início 

a pesquisa de campo que fixaremos no anexo desse trabalho. 
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Iniciamos a pesquisa, fotografando o corredor que dá acesso a Coordenação 

do Curso de Direito, verificamos que existe por parte da instituição grande 

preocupação com acessibilidade para PCD’s.  

Prosseguindo, verificamos que no prédio com 05 (cinco) pisos existem várias 

rampas adaptadas, portas largas para cadeirantes, elevadores, mobiliários 

adequados e nos foi apresentado um sanitário com adaptação no lado oposto do 

Campus, fato que preocupa pois fica distante das salas do curso.  

Segundo depoimento de uma aluna do Curso de Psicologia, o banheiro 

adaptado está localizado no primeiro andar no lado direito do prédio. Para chegar a 

ele, estudantes PCD’s do Curso de Direito precisam dar uma volta no prédio, alunos 

das salas situadas nos outros andares necessitam do elevador.  

Outro fato que nos chamou a atenção é a inexistência de piso tátil no prédio, 

instrumento importante para orientação de deficientes visuais. 

Após isso, nos deslocamos até o NAPNE, em busca de mais informações a 

respeito do da acessibilidade do prédio, contudo, a responsável pelo departamento 

não se encontrava no local. No mesmo local, nos deparamos com um aluno PCD 

que pediu para não ser identificado no estudo, pois realiza estagio no campus da 

Praça Santos Andrade. Ele concordou em participar da pesquisa, e nos prestou 

informações relevantes a respeito do seu dia a dia no prédio. 

Iniciamos a entrevista questionando a ele se poderia nos precisar 

quantitativamente o número de alunos e funcionários PCD’s que frequentam aquela 

instituição. Respondeu que não sabe precisar números, mas imagina que existam 

aproximadamente 300 alunos e funcionários PCD’s, frequentando o local. Fato que 

confirmaremos tecnicamente com profissionais responsáveis pela estatística do 

Curso de Direito. 

Continuando, perguntamos a ele se tem alguma dificuldade de acessibilidade 

no prédio e se as adaptações existentes o agradam. A resposta do aluno com 

relação às adaptações existentes foi positiva, porém apontou que sente dificuldades 

de mobilidade quando precisa ir ao banheiros e adentrar ao prédio pela porta 

principal. 

Em seguida, questionamos a respeito da acessibilidade aos laboratórios, 

bibliotecas, salas de atendimento, se estes encontram-se acessíveis ao aluno e este 

nos respondeu que com relação ao campus de direito, não sabe informar, mas que 
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no campus em que ele frequenta, as salas não são adaptadas, tanto que precisou 

solicitar a adaptação de uma carteira adequada às suas necessidades. 

Ato contínuo, indagamos quanto ao transporte do aluno e este nos respondeu 

que a sua mãe o leva até a faculdade todos os dias. 

O mesmo confirmou uma das nossas observações, de que não existe piso 

tátil na instituição e ao final nos deu sua opinião com relação as necessidades para 

que os PCD’s tivessem melhor qualidade de vida acadêmica. Ele solicita mais 

acessibilidade física no sentido de banheiros, rampas de acesso, para que não 

fiquem restritos a uma única entrada. Além, disso, informou que gostaria de mais 

calçadas adaptadas, para melhor deslocamento, cobertura no prédio, para que em 

dias de chuva não se molhe nos corredores. Ademais informou a necessidade de 

sistemas de informação, pois este possui dificuldade no manuseio do computador. O 

aluno informou que para poder estudar, baixou um aplicativo em seu celular que dá 

os comandos no computador. 

 Como sugestão o estagiário que se interessou pelo nosso tema, enfatizou 

que deveria existir uma maior mobilização, correções e alertas para que os novos 

calouros PCD’s do Campus de Direito da UFPR e funcionários recebam no futuro 

acessibilidade com qualidade. Complementa que é conhecedor do tombamento 

histórico do prédio e dá a ideia de adaptações no imóvel, com rampas móveis, 

semelhantes às existentes na Catedral de Notre Dame em Paris (França), local onde 

já frequentou turisticamente. 

Ao final, o aluno desabafou com relação as rampas de acesso não só na 

UFPR, mas em toda Curitiba. Ele por experiência própria nos relatou que muitas 

vezes as rampas construídas não respeitam as normas da ANBT 9050. Nos disse 

que a maioria das rampas são muito inclinadas o que acaba dificultando o acesso de 

maneira digna. 

Fez questão de nos mostrar o percurso que realiza diariamente desde a 

entrada do prédio até a sua sala de trabalho. Agradecemos a ele pelo depoimento, 

garantindo-lhe o seu anonimato. 

No dia 03/04/17, nos deslocamos até a UFPR para mais uma tentativa de 

obter dados com relação ao número de alunos PCD’s, bem como suas deficiências 

para complementar a presente pesquisa. 

Conversamos com a secretária do NAPNE que pediu para não ser 

identificada, que de início nos informou que no curso de direito existem 5 (cinco) 
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alunos PCD’s. Ela não soube nos informar os períodos nem o ano em que estes 

alunos estão cursando, pois segundo ela, a tabela com os dados dos alunos está 

sendo atualizada. 

Questionamos quanto ao repasse de verbas destinados a acessibilidade e ela 

nos informou que o repasse de verbas vindos do Governo Federal vem de uma vez 

só. Ela não soube precisar o valor, uma vez que essa verba é utilizada para vários 

fins e não só para a acessibilidade. 

Em seguida, entrevistamos o Professor e Coordenador do Núcleo de Prática 

Jurídica da UFPR, professor Luiz Marlo de Barros Silva, deficiente físico, qual nos 

recebeu muito bem.  

Iniciamos a entrevista, perguntando se o prédio está acessível para atendê-lo 

e a sua resposta foi a de que ele frequenta o espaço desde 1995, quando iniciou os 

estudos, no curso de direito e que as adaptações realizadas no prédio foram feitas 

pensando no seu acesso a faculdade. Ele nos contou que auxiliou nas adaptações 

do espaço físico ainda quando era estudante. 

O professor delatou que foi adaptada uma rampa que dá acesso direto ao seu 

local de trabalho, pela rua da canaleta de ônibus, e a outra fica no subsolo da 

entrada principal do prédio. Ainda destacou que foi feito um banheiro adaptado para 

ele ao lado de sua sala e finalizou relatando que para ele todos os espaços do 

prédio estão adaptados, pois consegue se deslocar em toda a universidade, sem 

problemas. 

 

7.2 PESQUISA REALIZADA NA UTP 

 

Prosseguindo a pesquisa, no dia 23 de fevereiro de 2017, visitamos o 

Campus de Direito da Universidade Tuiuti do Paraná, localizada à rua José Nicco, 

179, bairro Mossunguê, com o objetivo de coletar os dados necessários para a 

continuidade do presente trabalho. 

Conversamos com a secretária, a qual nos informou que seria necessário 

redigir uma solicitação de autorização ao Coordenador do Curso, Prof. Péricles no 

protocolo da instituição e que em seguida, seria possível realizar a coleta de dados 

(fotos). A secretária também nos repassou o contato da professora Adriana, 

responsável pelo departamento de acessibilidade para realizar a entrevista. 
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Efetuamos o referido protocolo e demos início a pesquisa de campo no local. 

Verificou-se a existência de rampas de acesso na secretaria e protocolo, 

contudo, não existe no interior dos locais supracitados, piso tátil para aqueles 

portadores de deficiência visual. 

A instituição possui elevador que dá acesso a todos os andares da instituição 

e uma rampa, que dá acesso ao segundo piso. Verificou-se que a rampa de acesso 

é muito inclinada, o que acaba dificultando a subida dos PCD’s. 

No dia 28/03/2017, nos deslocamos até a UTP campus Barigui, para 

participar da reunião da CEI, comissão dos campus da Universidade, com intuito de 

obter dados com relação aos alunos com deficiência que frequentam o campus de 

direito, bem como, com relação a existência de verbas destinadas a acessibilidade e 

mobilidade do campus supracitado. 

Fomos muito bem recepcionados pela professora Soeli, responsável pela 

ouvidoria da Universidade, a qual de início nos informou que naquele dia não estava 

acontecendo a referida reunião. A professora Soeli entrou em contato com a 

professora Adriana responsável pela CEI, via telefone, para agendar uma conversa 

conosco, que ficou agendada para sexta-feira 31/03, às 09h00. 

Dando continuidade a nossa pesquisa, fomos até o campus Barigui no dia 

31/03/2017, para conversar com a professora Adriana, qual nos recebeu muito bem 

e nos respondeu alguns questionamentos. 

 O primeiro questionamento feito a ela sobre a existência de uma verba 

destinada a acessibilidade dos espaços físicos e ela nos respondeu que não existe 

uma verba destinada somente a este fim, mas que os alunos entram em contato 

realizando pedidos de adaptações e que os mesmos são atendidos pela comissão. 

Ela nos explicou que a CEI orienta as modificações arquitetônicas em todo o espaço 

físico da instituição, buscando a garantia das pessoas com deficiência que 

frequentam a faculdade e busca recursos adequados de adaptações pedagógicas 

para que cada vez mais o alunos PCD’s estejam inclusos na vida acadêmica. 

Além disso, ela nos informa que a CEI está presente na vida dessas pessoas, 

antes mesmo de ingressarem na UTP. No ato da inscrição para o vestibular, a 

comissão orienta o PCD, sobre a possibilidade de efetuar o processo seletivo 

através de bancas especiais. Ela salienta que nas bancas especiais, o tempo para 

realização da prova é maior, de acordo com a deficiência do vestibulando. É 
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importante frisar que cabe aos alunos decidirem sobre como pretende realizar a 

prova. 

A comissão tem como objetivo, garantir a inclusão, acesso e a permanência 

dos PCD’s na Universidade. 

A professora, salienta que a instituição, repudia o tratamento assistencialista 

aos PCD’s, como se estes não tivessem capacidade para desenvolver a vida 

acadêmica sozinhos. Ela citou como exemplo, um aluno que veio transferido de 

outra instituição de ensino, onde ele declarou que na instituição antiga, os 

secretários digitalizavam o material de estudo para ele e quando chegou na UTP, 

não obteve o mesmo tratamento. Segundo ela, esse tipo de tratamento não é 

adequado, pois as suas limitações, não os tornam incapazes no desempenho de 

suas atividades.  

Em seguida, indagamos sobre a quantidade de alunos e funcionários 

frequentam a instituição e ela nos respondeu que atualmente possuem 5 (cinco) 

alunos PCD’s, sendo que dois deles também são funcionários. Três estudam no 

período da noite e dois pela manhã.  

No dia 04/04/2017, fomos ao encontro do Aluno Leandro, portador de 

deficiência visual parcial ou baixa visão, acadêmico do 9º período da UTP para uma 

conversa. 

Perguntamos ao aluno, quais eram as suas necessidades dentro do campus e 

ele nos respondeu dizendo que a sua maior dificuldade era na identificação dos 

números de salas, fixadas em cima das portas e das publicações anexadas nos 

editais, pois as letras são pequenas demais. Ele nos informou que não necessita da 

utilização de piso tátil para o seu deslocamento no prédio e que a sua acessibilidade 

nos espaços físicos da universidade, como: salas de aula, corredores, banheiros, 

elevadores, rampas, ocorrem normalmente, pois possuem boas adaptações. 

Perguntamos a ele se o sistemas de informática do campus é adaptado para 

a sua deficiência. Nos respondeu que naquele campus não há tecnologia adaptada 

e desabafou, relatando que teve dificuldade em uma disciplina no período anterior, 

porque não pode participar das aulas, devido à falta de acesso informatizado no 

laboratório do campus. Motivo pelo qual precisou de ajuda dos colegas para 

conseguir finalizar a referida matéria. 

O Estudante também nos informou que possui dificuldades para realizar 

compras na cantina, pois as senhas e os painéis são pequenos e ilegíveis. E 
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complementou que só obteve conhecimento sobre a existência da CEI agora, no 

final do curso.  

Questionamos a ele sobre como realizava as avaliações bimestrais. Ele nos 

respondeu que no início do semestre sempre informava os professores sobre a sua 

deficiência e solicitava a eles para que ampliem as letras impressas nas suas 

provas; pois caso contrário, precisaria do auxílio de uma lupa para realizar a 

avaliação. Ele também relatou que não pode cursar algumas disciplinas, porque o 

gabarito era muito pequeno para o preenchimento das respostas. Atualmente, 

segundo o acadêmico, quando sente alguma dificuldade de formatação, apela para 

a CEI para que amplie as suas provas e gabaritos no computador para poder 

resolvê-las com mais facilidade. 

Para finalizar, pedimos a ele sua opinião sobre o que fazer para melhorar a 

acessibilidade para os PCD’s no campus. Nos disse que a baixa visão é mais difícil, 

pois não é facilmente identificado. Para ele, é preciso que haja mais presença da 

CEI com relação aos alunos PCD’s, para que ambos (alunos e comissão) busquem 

melhorias no dia a dia, desde o início de seu ingresso na universidade para que não 

sofram como ele sofreu por falta de conhecimento deste recurso.  

Complementando, ele sugeriu que seja elaborado um material de consulta 

transparente para que os PCD’s informem quais são as suas maiores necessidades, 

existindo assim maior interação entre professores e alunos PCD’s nessa magnífica 

instituição de ensino que gosta muito. Destacou também que seria benéfico instalar 

uma extensão da CEI para o Campus Mossunguê, fato que certamente qualificaria o 

atendimento dos futuros acadêmicos PCD’s do Curso de Direito da TUIUTI. 
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8 CONCLUSÃO 

 

Após a realização do presente estudo sobre acessibilidade e mobilidade de 

PCD’s nas Universidades UFPR e UTP de Curitiba-PR, obtivemos com nossa 

pesquisa de campo alguns resultados relevantes que podem no futuro auxiliar a 

qualificação dos espaços físicos, mobiliários e adaptações necessárias para a 

inclusão nessas instituições. 

 O grande norteador que utilizamos para aferir esses quesitos técnicos foram 

as Normas da ABNT 9050 de 2004 que se refere a acessibilidade às edificações, 

mobiliário, dentre outros e o Decreto de Lei 13.146/2015 diretamente relacionado ao 

Direito de Acessibilidade e Inclusão, presentes no artigo 5º caput, da Constituição da 

República Federativa do Brasil.  

Depois de vários meses de apontamentos, autorizações legais e declarações 

de consentimentos às vezes muito difíceis de serem concedidas, no estudo 

comparativo entre uma instituição pública e outra privada, pudemos de início 

observar que na instituição pública existe maior burocracia por parte da direção do 

campus para facilitação da pesquisa. Em contrapartida, na instituição privada a 

pesquisa transcorreu com mais facilidade com menos embaraços. Sendo assim 

apresentaremos sucintamente alguns resultados que destacaremos em seguida. 

No campus de Direito da UFPR, apesar das barreiras impostas pela Lei do 

Tombamento Histórico Nacional, deu para perceber que a instituição se esforça para 

atender e se enquadrar nos requisitos pertinentes das leis e normas de 

acessibilidade, é claro que existem algumas adaptações necessárias no prédio que 

nos foram apontadas por acadêmicos e funcionários que frequentam aquele local 

diariamente. No nosso ver, os maiores problemas apontados por eles é: ausência de 

piso tátil, dificuldade de acesso aos banheiros, corredores, rampas com elevações 

acentuadas e entrada principal do prédio. Outra dificuldade apontada é a falta de 

energia nos elevadores que às vezes causam transtornos de mobilidade, fato que 

não se enquadra às normas da ABNT, pois não existem no prédio rampas 

alternativas entre um andar e outro. Com relação aos mobiliários de salas de aulas, 

nos foi relatado por alunos que não existem carteiras adaptadas para cadeirantes, 

tanto que para tal um aluno teve que providenciar uma com recurso financeiro 

próprio, para poder frequentar as aulas dignamente. Os laboratórios de informática, 

biblioteca e salas de coordenação estão acessíveis, com ressalva do corredor sem 
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cobertura no acesso para o NAPNE (Núcleo de Apoio às Pessoas Com 

Necessidades Especiais), onde em dia de chuva causa grandes transtornos aos 

acadêmicos que precisam transitar por lá, fato que gera certo descontentamento por 

parte de alguns PCD’s que já passaram por essa experiência. 

Algumas sugestões relevantes que os acadêmicos de Direito e funcionários 

nos passaram e que certamente poderiam contribuir para qualificação da mobilidade 

no prédio seriam: a construção de rampas móveis de acesso a entrada principal e no 

interior do prédio semelhante a existente na Catedral de Notre Dame em Paris, 

também tombada pelo patrimônio histórico daquele país. Este projeto deveria ser 

sondado pelos responsáveis técnicos do campus e no nosso ver seria uma ótima 

solução de engenharia que não danificaria nem mudaria a estrutura arquitetônica do 

prédio que atende o campus de Direito da UFPR. É claro que para tal é necessário 

orçamento e recursos financeiros por parte do Governo Federal, entretanto, pelo 

depoimento de uma secretária a verba de acessibilidade que o governo destina a 

instituição é irrisório e repartida para vários segmentos e repartições da instituição, 

resumindo, não dá para nada. 

Outro fato que chamou atenção na UFPR, foi o relato de uma funcionária que 

se autoquestionou quando indagada por nós... – Qual a lei que deve prevalecer? A 

do Tombamento Histórico Nacional? ... ou a Lei de Acessibilidade? Com certeza, o 

maior obstáculo que a instituição enfrenta é isso, que seria um novo instrumento de 

aprofundamento no estudo. 

Observamos com a pesquisa que existem na UFPR algumas lacunas que 

contrariam a Lei n. 13.146/2015 e normas 9050 da ABNT e que por direito do 

cidadão, especificamente os acadêmicos PCD’s, deveriam ser corrigidas para bem 

atendê-los. 

É obrigatório qualificar esse espaço de educação superior, corroborando com 

PRATA (1982, p. 93-94), que explica a definição de igualdade material como sendo 

a “remoção dos obstáculos ou fornecimento de instrumentos adequados ao 

ultrapassar da real desigualdade entre os cidadãos” fator preponderante e dever do 

Estado para com seus cidadãos. 

A instituição pública de cunho Federal, ao nosso ver, deve servir de modelo e 

exemplo para todas as instituições de ensino. Ela deve ser exemplar e estar de 

acordo com todos os requisitos e normas exigidas por lei. Se ela não atende 

requisitos básicos previstos em lei, como pode o Estado querer exigir o cumprimento 
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dos mesmos para as instituições privadas? Ai está mais um questionamento que 

poderá ser direcionado ao Ministério Público e gerar novas discussões. 

No estudo realizado no campus de Direito da UTP houve maior facilidade 

para coleta de dados. Verificamos que nesta instituição também existem algumas 

lacunas a serem preenchidas com relação ao cumprimento dos requisitos previstos 

na Lei 13.146/2015 e norma 9050 da ABNT apontadas pelos acadêmicos PCD’s 

matriculados na instituição. 

 São poucas as reivindicações, durante o estudo em nossas análises 

percebemos grande esforço da entidade para adaptação dos espaços e adequação 

dos mobiliários para atender com qualidade seus alunos deficientes.  

Existe piso tátil nos acessos principais, elevador bem situado, cobertura nas 

rampas de acesso desde a entrada até as salas de aulas, banheiros adaptados em 

bom número, vagas específicas de estacionamento para deficientes, facilidade de 

locomoção para laboratórios, salas de informática, biblioteca e secretaria. Todos 

esses requisitos, bem como mobiliários atendem satisfatoriamente as leis e normas 

que norteiam esse trabalho.  

Entretanto, só mesmo os PCD’s que vivenciam o dia a dia na escola tem o 

conhecimento sobre a realidade de acessibilidade nesse espaço acadêmico, e são 

eles o foco dessa pesquisa. 

As principais dificuldades apontadas pelos alunos e usuários PCD’s são: 

rampas demasiadamente elevadas com grande inclinação o que dificulta o acesso 

individual de cadeirantes para os pisos superiores ou inferiores do prédio; falta de 

piso tátil no protocolo, secretarias sem indicações de referência tátil no solo para 

deficientes visuais/baixa visão que sofrem com o tamanho das letras anexadas nos 

murais, editais e placas muito difíceis de serem interpretadas pelos mesmos. 

Conforme depoimento de um deficiente com baixa visão que já está no 9º 

(nono) período do curso, existe para ele grande dificuldade em acessar os 

conteúdos das disciplinas ministradas no sistema EAD e no próprio laboratório do 

campus para a disciplina de TCC, pois não existem no local computadores 

adaptados para o seus estudos, fato que deveria ser corrigido pela instituição. 

Complementando, o acadêmico também reclamou da falta de informação sobre a 

existência da CEI (Comissão de Educação Inclusiva), que só lhe foi apresentada 

agora no último ano de graduação. Como solução para esse problema, o aluno 

sugeriu que se fizesse na instituição uma mobilização maior nos anos iniciais com 
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divulgação ampla no próprio site da universidade, para que outros alunos PCD’s não 

sofram como ele por falta de informação. Outra sugestão é que esse departamento 

de inclusão localizado apenas na sede, deveria também ser estendido em sub sedes 

em todos os campus da UTP para facilitar e qualificar o atendimento de inclusão, 

confirmando a tese de MANZINI, CORRÊA, (2007) que preocupado com a 

acessibilidade destacou que “as escolas devem oferecer, a todos, igualdade de 

condições para acesso, permanência e acessibilidade física adequada, para que 

obtenham uma circulação com mais segurança, confiança e comodidade”. 

Nossos objetivos foram alcançados em parte, ficamos felizes com os 

resultados positivos obtidos em prol dos PCD’s e ao mesmo tempo, preocupados 

com alguns descumprimentos legais de acessibilidade e mobilidade importantes 

para a inclusão desses indivíduos do ensino superior.  Apresentaremos os 

resultados deste estudo aos coordenadores das duas instituições para que sejam 

sanadas as falhas existentes visando melhor qualidade de vida acadêmica dos 

PCD’s. As fotos do estudo serão apresentadas nos anexos desse trabalho.  

Para finalizar, gostaria de agradecer a todos os colaboradores, orientadores 

que contribuíram para a realização desse estudo, pois através dele pudemos 

detectar as qualidades e as necessidades existentes nas duas universidades. 

 Complementando, queremos deixar bem destacado que existe grande 

necessidade de novas pesquisas com relação a esse tema, em busca de qualidade, 

maior eficácia no cumprimento das leis de acessibilidade, isonomia e garantia de 

qualificação de inclusiva e acadêmica para alunos PCD’s da UFPR e UTP inseridos 

nesse contexto. 

 

 

 

 

 

. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

 

 

 

Foto reprodução: RPCTV - Faixada da UFPR.  

 

 

Elevadores de acesso ao subsolo e pisos superiores. 

 

 

Rampas de acesso a coordenação. 
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Faltam pisos tátil nos corredores do campus. 

 

 

 Banheiros do lado esquerdo do prédio não adaptados. 

 

 

Banheiro adaptado no lado direito do prédio. 
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Corredor de acesso ao NAPNE não possui cobertura.  

 

Acesso dos PNE’s a universidade ocorre pelo sub-solo. 

 

 

Acesso pelo sub-solo – Parte interna. 
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Biblioteca possui área de estudo destinada aos PCD’s.
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UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ 

 

 

 
Faixada da UTP. 

 
 

 
 Entrada de acesso ao campus dispõe de piso tátil e rampa. 

 

 
Os corredores possuem coberturas e pisos táteis. 
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Rampa de acesso a coordenação está adequada. 

 

 
Falta piso tátil na secretaria e protocolo. 

 

 
Rampa de acesso a cantina e salas de aula. 
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Corredor de acesso as salas de aula estão acessíveis. 

 
 

 
Elevador de acesso aos pisos superiores. 

 
 

 
Rampa muito inclinada o que dificulta o acesso dos PCD’s. 
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Acesso a biblioteca. 

 

 
Acesso aos laboratórios. 

 
 

 
Banheiros adaptados. 
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Vagas de estacionamento exclusivas aos PCD’s.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEUS É FIEL! 


