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RESUMO

Dos anos de 1930 para os dias atuais, a expansão do ensino superior trouxe consigo marcas, tanto da escassez de recursos e aumento de vagas 
nos cursos, quanto a inclusão de estudantes dantes nunca vistos, ou pelo menos, não percebidos nas universidades. São negros, índios, Pessoas 
com deficiência e outras minorias que se fazem presentes nas instituições de ensino superior. Dessa forma, a Universidade Federal do Pará (UFPA) 
também conta com um universo de Estudantes com deficiência. Entende-se que essa participação não pode passar despercebida na universidade, 
porque demanda novas concepções de ensino e também de espaço. A partir do arcabouço teórico firmado em Goffman (1988), Pinto e Buffa 
(2009) e Diniz (2012), entre outros pesquisadores, levantou-se como questão principal: quais as percepções dos Acadêmicos com deficiência da 
UFPA acerca da acessibilidade física no campus de Belém? Com base nas respostas a esta questão, no âmbito deste artigo, apresentou-se os 
principais resultados advindos desta investigação. O artigo ora apresentado é derivado de um recorte da dissertação de mestrado desenvolvida na 
Universidade Federal do Pará (UFPA). Objetivou-se investigar a acessibilidade física no campus de Belém, a partir do olhar de Estudantes com 
deficiência. A pesquisa qualitativa foi realizada por meio de entrevistas aos Acadêmicos com diferentes tipos de deficiência e cursando 
graduações distintas, a fim de observar a diversidade de percepções no uso do espaço. Para a seleção dos sujeitos participantes da pesquisa, foi 
realizado um levantamento junto ao Centro de Registros e Indicadores Acadêmicos (CIAC) da UFPA dos discentes com deficiência que estudaram 
na UFPA nos últimos 20 anos. Assim, teve-se um total de 269 Pessoas. Destas, 146 tiveram ingresso a partir do ano de 2010. Decidiu-se entrevistar 
apenas Estudantes que ainda estivessem frequentando a Universidade e com data de ingresso a partir do ano em que as obras de acessibilidade 
tinham sido iniciadas no campus, a saber, 2009. Dessa forma, escolheu-se 5 acadêmicos com diferentes tipos de comprometimento físico e 
cursando graduações distintas. Como resultados destaca-se que, para os Discentes, a acessibilidade física não é um conceito fixo e universal, mas 
construído na relação sujeito-ambiente e que as atuais obras de acesso ao espaço físico da UFPA têm sinalizado avanços para a vida acadêmica e 
precisam ser expandidas. Para os Estudantes, faz-se necessário o fomento a pesquisas que abordem a questão da acessibilidade física na 
universidade pois o campus é considerado pelos Acadêmicos como o melhor espaço de socialização de conhecimentos, ainda que existam 
barreiras de acesso à sua estrutura física. Entende-se que a presença de Pessoas com deficiência na UFPA motivou essa pesquisa da mesma forma 
que consagrou a necessidade de escutá-las, de compreender seus olhares acerca da acessibilidade física existente na universidade. Ao analisar a 
estrutura física do campus pôde-se inferir que, explicitamente, não havia “lugar” para as Pessoas com deficiência. Contudo, sabe-se que os 
Estudantes que atualmente ali estão, aos poucos, contribuem para que esse cenário seja modificado. Dizer que a UFPA não tem buscado pensar 
na acessibilidade física não seria coerente. Observa-se pela fala dos Estudantes com deficiência entrevistados que há espaços acessíveis na 
instituição e que muitos ainda necessitam de continuidade.  Acrescenta-se que a eliminação de barreiras não traria a independência aos 
deficientes, mas garantiria a possibilidade de acesso aos mesmos direitos que as demais pessoas. O que concebe-se aqui é a ideia de que o corpo 
vai além da fronteira física, reafirmando a pluralidade e diversidade como estilos de vida, o que demanda estruturas físicas plurais, pensadas a 
partir de um ser humano também diverso.
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