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ACESSIBILIDADE RIMA
COM LIBERDADE

Clemilda dos Santos Souzav

Resumo

A acessibilidade física é f~tor decisivo para que as pessoas
portadoras de deficiência física possam participar das atividades
acadêmicas na Universidade Federal do Ceará. As barreiras ar-
quitetônicas existentes dificultam e até inviabilizam o trânsito
de pessoas com necessidades especiais a muitos espaços, como
a biblioteca, salas de aulas, auditórios e outros. É necessário um
novo olhar sobre esta questão para que a universidade seja um
ambiente plural, não só de conhecimento, mas de participação e
respeito às diferenças.

Pedaços de uma História

Meu nome é Clemilda dos Santos Sousa. Concluí há poucos
dias o curso de Biblioteconomia, pela Universidade Federal do
Ceará (UFC). Com quatro anos de idade fui vítimada poliomielite,
mais conhecida como paralisia infantil. Desde então, vivo uma
verdadeira batalha para conquistar meu espaço na sociedade.

Na minha realidade, as dificuldades se iniciam ao tentar sair
,. de casa, é uma decisão difícil de ser tomada. A justificativa é

muito simples, terminei agora meu curso de Biblioteconomia,
estou formada, mas esta conquista teve um preço alto, tudo por
causa das barreiras arquitetônicas. Logo quando fiquei doente,
aos quatro anos de idade, a primeira consequência foi sair da
escola porque não conseguia andar. Depois foi a fisioterapia: pre-
cisava ir de ônibus para a clínica, o que era outro problema, visto
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que não tinha carro próprio e necessitava do transporte coletivo,
Hoje este problema continua existindo, apesar de ter outra fei-
ção, Há alguns anos em Fortaleza o transporte público era bem
pior do que é hoje, o deficiente não tinha direito a subir pela
porta da frente, tinha que subir por trás e quase todo dia era uma
discussão no ponto de ônibus entre minha mãe e os motoristas
para que eu pudesse entrar no coletivo, Outro detalhe era que não
tinham aquelas cadeiras reservadas, era preciso pedir que alguém
cedesse um lugar,

Foi um tempo muito difícil, Eu usava aparelhos ortopédicos
nas duas pernas e minha locomoção era muito lenta, Minha mãe
tinha que me levar nos braços para que eu subisse no coletivo, Eu
cansava mais pelo desgaste emocional decorrente das discussões
entre minha mãe e os motoristas do que pelo esforço feito com
exercícios na fisioterapia, Era uma rotina na qual se "matava um
leão por dia", E tudo isso para que eu pudesse voltar a andar,

Nesse exemplo, as barreiras arquitetônicas me impediam
de recuperar a saúde e consequentemente tiravam meu direito
de estudar, brincar e ter acesso a atendimento médico adequado,

Em meio a esta batalha tentei estudar, TInha um sonho: che-
gar à universidade, Comecei a estudar bem tarde devido à parali-
sia, Terminei o primeiro grau com muita dificuldade na Escola
Menino Jesus de Praga no bairro onde moro, Contei sempre com
o apoio de meus professores, estes eram atenciosos e procuravam
me incluir nas atividades escolares como teatro, apresentações
culturais e outras, Mas para concluir o Segundo Grau as coisas fi-
caram mais difíceis, A escola ficava a cerca de uns dez quarteirões
da minha casa, No caso, seriam vinte quarteirões para ir e voltar
da escola, e eu não suportava caminhar tanto, Sem contar de
novo com as barreiras arquitetônicas: eram calçadas irregulares
e ocupadas por mesas, buracos, avenidas movimentadas e com
pouca sinalização, uma verdadeira c~rrida de obstáculos, porém
sem direito a premiação.
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. S ndo Grau graças ao auxílio
Só foi possível conclUl~o egu. lusive minha professora

f '1' e prolessores, me
de amigos, arm lar~, uinha Além desta, outrOSpro-
do jardim de infâncla, na ~ran~q :mportância significativa,

, , 'médio, tlveram 1
fessores, Ja no ensmo Lurdes que ensinavam na

c J as e sua esposa ,como o prolessor on EI inham carro e todos osal estudava es nn
mesma escola na qu eu ' d carona, í'luando não era,nh' a para me ar '-<:
dias passavam na rm a cas

d
' Eliazibi e senhor Gonzaga

doi ran es amlgos, ,o professor, eram OlSg , r , escola E dessa manelra
, , I conduZlam ate a '

que, de blC1Ceta, me d G graças à solidariedade e
, ' o Segun o . rau, d
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Acessibilidade Rima com Liberdade

, " 'lica discutir sobre igualdade de di-
Falar de acesslbilidade irnp , A 'bilidade consis-

d lh e protagorusmo, cessi
reitOS,liberdade e esco ,aal' li trânsito pelas vias e rodovias

, SOCl'e o vrete em acesso ao meio so--e-- s róprios caminhos,
da vida, com a autonomia, de ~olhet2~~2 Papud SOUZA 2004,

Segundo Mazzolll e ves cesso dinâmico que não

P.4I), "acessibilidade representa ~ pro ológico e sim ao
, ' ao desenvolvlmento tecn , '

esta ligado somente , d de" Seus estágios dlStllltoS
1 ' to da SOClea e ,

foco ao desenvo virnen anifestando-se confor-
, dade para outra m ,

divergem de uma SOCle 'd' id d humana, por essa sOCleda-
_ dispensada a iversi a eme a atençaO

de e seu período temporal, di - e' a diversidade humana,
ial nessa lSCUSSao dUm ponto cruci 'd habilidades que fazem a

, I r um mOSaiCO e
esta é responsave po, id de é tanto um valor e nâo um

di . A diversl a e e, por, "dvida uma o ssera. ,'_ E' ial somar as dlversl a-
1 - discnmlllaçao, cruci d d

fator de exc usao ou inibi brrair direitoS e a liber a e
- '1" 1 para ini ir ou su ibilides e nao uti iza- as , di cussão sobre acess: 11-, ecnva que a is

das pessoas, E nessa p~rsp id d Federal do Ceará (UFC) como
dade se insere na Ulllversl a e .
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fator de inclusão no espaço acadêmico. Mas, o que significa in-
clusão afinal?

Inclusão não quer dizer que somos todos iguais. Inclusão ce-
lebra, sim, nossa diversidade com respeito e gratidão. Quanto
maior a nossadiversidade,mais rica a nossa capacidadede criar
novas formas de ver o mundo [...] assim a inclusão pode ser
um processoprofundamente perturbador, pois ele desafianos-
sasaçõesnunca refletidasdo que realmente significa'normal' e
comum. (FERREIRA, 1998, p. 37 apudSOUZA2004, p. 50).

Isto é, a inclusão celebra o respeito às diferenças, é o continuo
desafio àquilo que conceituamos como normal. É um movimento
dinâmico de convivência interativa e construtiva, e é esta convi-
vência interativa e construtiva que se reclama na UFC, sendo a
acessibilidade física entendida como fator de inclusão no espaço
acadêmico. Diante do exposto, muitos desafios se levantam e, além
da pessoa portadora de deficiência física precisar enfrentar os obs-
táculos para ter acesso ao ensino fundamental e médio, ao chegar
à universidade os problemas continuam. Como o termo já sugere,
universidade é o lugar do plural, mas a realidade cotidiana no qu~
se refere às barreiras arquitetônicas diz outra coisa.

Portanto, ter acesso à educação não se resume em dizer que
ali tem uma escola e você pode frequentá-Ia, mas oferecer a pes-
soa meios para chegar até essa escola e, quando lá estiver, poder
desfrutar da convivência com os outros alunos. Realidade muito
semelhante existia na universidade. Quando tinha aula em um de-
partamento que não era o meu, se o prédio não tinha elevador eu
era "O Problema".

No segundo semestre eu não tinha possibilidade de fre-
quentar a disciplina de Introdução à Sociologia, pois as aulas
aconteciam no segundo piso de um prédio que não possuía ele-
vador. Logo no primeiro dia de aula fiquei nas escadas, a turma
subiu e eu disse: olha eu não vou su'bir, então me sugeriram: mas a
gente leva você nos braços. Minha resposta foi: é uma soluçãopara
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• as nâo par« mim, issovai resolveroproblema e o ~sconfor~o
uoces,m , .dade - meu' Entao eu naoda las e do professor e da uniuersi , nao o .

c se, fi . coloquem ou não a presença, tanto jaz.bir. vou car aqut,vou su ir. daram a sala para o térreo de um
Para solucionar o problema mu 1 bl ~ue faço é: reso veu o pro ema.
outro departamento. A pergunta q . di .. às aulas

enso ue somente em parte, pois eu não po Ia asSIStIr .
P q d . dos no térreo dos departamentos. FUl

- os espaços estllla .d d
se~aodn de participar e conhecer outros espaços da univerS1 a e
pnva a .

Por falta de acesso. . id d
di do na escola ou na umversi a e, comoAcre 1tOque, quan .

, al o não tem acesso aos pisos supenores, perma-
e o meu caso, o un d uern? Mas o meu

dali no térreo resolve o problema e q .
necen o . . d todo onde fica?
direito de ter acesso à universida e como um, .

Acessibilidade física possibilita o conV1V10cO,mas P~l~o~,
_ d coberta de realidades outras que so a partI a e

a interaçao, a es. m deficiência deste convívio
vivências oferece. Remar a pessoa co. . d .. da vida
é o mesmo que extrair desta o seu. díreiro ~ part~pa:ãO é so-

.d arriei e dela por meio dos amigos. as
e que a VI a ~ .dPde que os problemas ocorrem, infelizmente

nte na uruversi a . r da:
me d cidade de Fonaleza a locomoção é muito comp ica a.
em to a a ibilid de rima com liberdade. Liberdade dePortanto, acessi iuca
ir e vir de escolher os espaços que se deseja conhdecedr,sem q~e

, com a boa vonta e as pesso ,
para isto tenha qu~ contar :ep:~ento de seus direitos podendo,
mas com a garantIa e o eu . d

. .. da vida dentro de sua singulanda e.assim, partIClpar

Desafios do Cotidiano

Os desafios do cotidiano são múltiplos. Pri~eir~, a ~ue~-
essoa com defic1enCla, seja e a

tão da família, porque ser uma p 'L '1· Uma. . impacto e na rarrn Ia.
física ou outra qualquer, o pnmeIro d fi .• .. ~ Muitas vezes

com e C1enC1a.uestão é como tratar a pessoa " _ "
q d 1 carem você dentro da redoma, superproteçao,
acontece e co o ~
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ou O isolamento social Foi o cas d
. o e uma ami El dpara a clinica de fisiote· d 19a. a a orava irrapta e eu etestav N~

era uma atividade doloro d a. ao gostava porque
sa e to o tempo . .

que eu queria era brincar m . h .sent1a rnuiras dores. O
. , as nn a que rr 1'· d fipia, fazer o quê? a c m1ca e siotera-

E eu me perguntava· 1
clínica? Certa vez ela disse por que e a gostava tanto de ir à

me sse que gost de i l'era a única vez que saí d . ava e rr a c mica porque
a e casa e V1aas pes diEu era uma criança d . . soas, po ia conversar.

quan o OUV11SS0m
exemplo é visível a situação de al um' as nunca esqueci. Neste
trancadas dentro de g as pessoas com deficiência

P . casa, enterradas vivas na verdade '
or que 1SS0acontece~ O . . .

Vc A • pnmeuo probl 'oce não tem como ch ' ema e o acesso.
se qualificar para co e.gara escola. Se conseguir estudar precisa

nqUlstar espaço no d .
de casa no mínimo Mas ." merca o, o que eX1gesair

. se }a e um profis· al al·fi
chegar ao local de trabalh ~Vc A sron qu 1 cado como
C . o. oce tem que peg A ibonjunro Ceará _ P . p. ar um onr us tipo

. apicu, aran}ana ou G d C ul
conhece sabe muito bem d afi ran e rrc ar. Quem

o es o que é de d d APara quem Usa cadeí d d pen er estes onibus.e1ra e ro as ou mul ' .
possível, principalment h' . era e pratIcamente irn-

e no orano em
dades ao período da ma hã d que começam as ativi-

n a as sere a . h -muito difícil! ,e as oito oras. E realmente
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Preconceito: Espaços Sociais Excl du entes

Um assunto relevante é o reco .
singular destaque visto P nceiro Cultural. Este recebe

. mum encontrar: ' que gera espaços de exclusão onde é co-

• Rampas mal planejadas;
• Escadas sem corrimão.
• Prédios sem elevador ~u rampas.
• Auditórios sem acesso para cadeí d derras e ro as.
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O preconceito cultural acerca das pessoas com deficiência
é, na verdade, o que produz esses espaços de exclusão. É a forma
como penso o mundo, como penso as pessoas. Quando chego a
um local e não há rampas, apenas escadas, esse espaço me diz:
"olha, você não é bem-vinda aqui, este espaço não é para você".
Um exemplo foi na Bienal do Livro deste ano. Quando cheguei ao
referido local havia me inscrito para uma oficina, como todo
mundo. No entanto, que surpresa! O elevador não estava funcio-
nando, logo não poderia participar da oficina. Somente depois
de algum tempo de espera foi que o elevador foi consertado e
pude ter acesso ao local da oficina.

A conclusão a qual cheguei foi que aquele espaço só podia
ser frequentado por pessoas "normais", as demais que possuíssem
alguma dificuldade de locomoção não poderiam ir a Bienal.

É como se as pessoas portadoras de deficiência física não
existissem, fossem sujeitos invisíveis, desprovidos de desejos, ta-
lentos, capacidade de produzir e contribuir" com a sociedade. É
o que se pode deduzir pelas barreiras arquitetônicas existentes.

Alguns exemplos de pouca acessibilidade na UFC: a Biblio-
teca do Centro de Humanidades, na qual o elevador quase sempre
está quebrado. Além disso, a porta é tão pesada que impossibilita
o acesso autônomo das pessoas com necessidades especiais. A ram-
pa existente é lisa, com corrimão de um lado só. Outro exemplo
é o percurso altamente desnivelado entre o bosque da Letras e a
biblioteca, cheio de pedras soltas. Finalmente cito o prédio das
Ciências Sociais, no qual não há elevador nem rampas, e onde,
inclusive, situa-se a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis .

É bem verdade que existem alguns arranjos e tentativas de
contornar a situação, como salas de aula no térreo para as turmas
que tiverem alunos portadores de deficiência física, por exemplo.
O que não resolve o problema, somente o maquia, pois a pessoa
continua sem o acesso pleno às dependências da universidade.
Nesta proposta não existe inclusão e sim arranjos
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Acessibilidade Física, Inclusão Educacional?

. Se~pre desejei chegar à universidade, achava que as coisas
senam dlferent.es. Mas na verdade não foi como eu pensava. Vou
falar sobre a minha experiência vivenciada na universidade. Des-
culpe~-me se for um pouco dura ou verdadeira demais, porém é
a .reallda~e que eu vivi e não posso me negar nesse momento de
dizer aquilo que eu experimentei.

No decorrer desse último ano com o apoio de alguns ami-
go.s, fiz .um abaixo-assinado, uma campanha na universidade, que
f01 realizada em todos os campi, através do DCE e dos Centros
Acadêmicos, c~m o propósito de sensibilizar, chamar atenção da
cl.asseestudantil sobre essa questão das pessoas que têm alguma
~culdade de locomoção dentro da academia. O abaixo-assinado
unha como objetivo, dentre outras coisas, reclamar a questão dos
elevadores, como já mencionei.

Eu era bolsista de pesquisa e precisava ter acesso ao labora-
t~rio 9ue ficava no primeiro andar do Departamento de Ciên-
eras da Informação. Os trabalhos na pesquisa ficaram acumu-
lados, sem que eu nada pudesse fazer, visto que não conseguia
subir as escadas.

Quando estava fazendo o abaixo-assinado, um depoimento
me chamou atenção embora não o tenha presenciado, fui in-
formada dele através de amigos. Uma pessoa se recusou a assi-
nar usando a seguinte justificativa: "eu não preciso de elevador'~
U~a c~locação como esta me choca, vinda de um(a) colega da
universidade alguém que amanhã será um profissional. Que visão
tem essa pessoa a respeito do ser humano? Ao final dessa campa-
n~a en~inhei ao Departamento de Ciências da Informação e a
Diretoria do Centro de Humanidades cópias do abaixo-assinado.

Observo que a própria universidade em relação a sua es-
trutura física diz ao aluno portador de deficiência: "não é aqui

I " oseu ~gar ,p~rqu.e a partir do momento em que ela não adaptou
suas instalações, Ignorou a existência destas pessoas, dos desejos
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de estudar e se profissionalizar. É como se a arquitetura fosse um
texto, mas um texto cultural no qual você pode ler, através de
seus tijolos, uma forte mensagem de exclusão. ..

Esta situação gera uma morte social dentro da umversIda-
de. Você fica privado de participar de algumas atividades, como
aconteceu comigo. Eu era bolsista de pesquisa como já disse. No
encontro de iniciação cientifica, no qual apresentei um projeto
que estava desenvolvendo sobre gestão da informação, tive pro-
blemas porque no CETREDE, onde os trabalhos são apresenta-
dos, não havia elevadores nem rampas. Resultado: nem sempre
podia me apresentar com o grupo de pesquisa do meu curso,
tinha que ficar deslocada em algum lugar. Não estou di~~~o que
a universidade não se preocupe com a questão da acesslblhdade,
claro que sempre era arranjada uma solução. Mas não era o ideal.
Eu queria apresentar o meu trabalho com meus coleg~s, po~er
assistir a apresentação de trabalho de outros estudantes, lnclusive
de outras áreas que me interessavam também, e isto eu nunca fiz.
Eu só podia ficar naquela sala determinada, era tudo o que ,tinha.

Essas situações privam você, como já mencionei. E uma
morte social, uma morte muito severa porque é uma prisão sem
muros, sem grades, mas uma prisão! Você sabe que pode pro~u-
zir tem a contribuir com a sociedade, porém esta não permite,, '

pois adota uma postura preconceituosa que torn~ a pessoa com
deficiência uma pessoa inválida, sem que esta o seja.

Visto que existem mil maneiras de enxergar, existem mil
formas de falar de tocar e de andar, se eu compreender que andar
é mais que estar me loco movendo no espaço. Andar é eu poder ir
~?encontr? ~ outro, de mim .mes~a. Há muitas pessoas di~as
"nór~ais"- que não conseguem ir ate o outro nem enxergar alem
das aparências, não conseguem escutar, escutar sentimentos.

Todas essas barreiras aqui mencionadas vão aos poucos
debilitando você. E o mais interessante de tudo é como se não
bastassem todos esses percalços, ainda surgem os "senhores da
verdade" com frases do tipo: 'Você reclama demais menina, passa
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por cima disso, a vida é assim mesmo'~ Gostaria de colocar essas
pessoas uma semana em uma cadeira de rodas, tenho certeza que
no final da semana este conceito ia mudar.

O que mais incomoda é que eu preciso brigar, falar, pro-
testar constantemente porque se eu não fizer isso, ninguém vai
fazer. Sou eu quem está sentindo a dor, necessito falar porque o
outro não vai adivinhar. Se eu não verbalizar não tocar' 1 'o outro,
c~m? e que e e vai perceber? Quando se reclama acessibilidade
nao e.~or~ue se deseja fazer zoada, reclamar à toa da vida, encher
a ~aclencla de al~ém,.é uma questão de sobrevivência do tipo
nao me enterrem VIVO, ainda respiro. '

. Qu.ando. se reclama uma livre e melhor acessibilidade físi-
ca, Imph~ dizer que ela vai possibilitar o acesso à informação,
ao co~ecImento e a educação. Ou seja, a pessoa com deficiência
pode~a se deslocar a qualquer lugar que desejar ir, sem cons-
trangI~entos. Esse acesso é importante para que as pessoas com
ne~essI~ades especiais possam desfrutar do conhecimento que a
~~Iversldade produz. Outro benefício decorrente da acessibilidade
BSlcaé a possibilidade de uma interação maior entre os alunos
pro~essores e funcionários. Entretanto, para que isto Ocorra ~
preciso que a universidade permita. É necessário algo concre;o
como ~ampas, elevadores, espaços apropriados. Sem isso, qual~
quer dIscurso sobre acessibilidade é mera falácia.

. A deficiência, na verdade, é apenas uma limitação, e não
seria um problema tão grande se os ambientes da universidade
fo~sem adequados. "O problema" na verdade, é que os espaços
sePn: eles n,a ~niversidade ou em toda a cidade de Fortaleza, fi~

. cam I~acesslvelsaos portadores de deficiênçia. Um outro desafio
que tive que en:,rentar foi quando soube que seria no Pici esta
palestra. Pensei: Pici é sinônimo de sofrimento" porqu . ,

. d·e-·l d ' e aqur emuIto mCI e caminhar.

Muitas atividades na universidade eu deixo de ir, pela di-
~culda~e. de acesso. Algumas palestras e eventos que eu que-
na partICIpar eram em departamentos de difícil acesso, como o
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CAEN. Além disso, às vezes, ocorrem situações nas quais acabo
gerando certo desconforto às pessoas, que, envergonhadas, ar-
gumentam: "ai, meu Deus, e agora? Nunca pensamos nisso, não
sabíamos que você queria participar." Resultado: você se sente
como um ET. Todos estão inseridos naquele padrão, e você chega
desarrumando tudo. É uma situação tão constrangedora, difícil

~ t ,para mim e para as pessoas que estao presen es.
Então, quando penso em participar de um evento, fico ima-

ginando se tenho que avisar que vou, caso contrário serei um
problema. Porém, na verdade, sei que não sou o problema, o
problema é outro: insensibilidade, acessibilidade, respeito aos di-
reitos de ir e vir como todo e qualquer cidadão.

Acessibilidade Física: Acesso a Vida

Poder partilhar a vida: o acesso físico viabiliza isto. Momen-
tos da vida considerados comuns para quem não possui nenhu-
ma limitação são significantes para quem a possui, pois acerca
dessas etapas existem preconceitos de diversa ordem: nas relações
entre homem e mulher, afinal há um padrão instituído pela so-
ciedade de beleza feminina, na própria questão da gravidez e nas
políticas públicas ineficientes de um atendimento diferenciado.

E por falar em atos comuns do dia a dia, recordo que quan-
do terminei o Segundo Grau, passei muito tempo sem estudar
por causa dos ônibus. Eu não conseguia mais subir e ~e~cer os
degraus. Fazia um curso de inglês no IMPARH e precls~I tr~-
car o curso porque comecei a cair frequentemente. Passei muito
tempo sem sair de casa, e caí numa depressão terrível. Eu me
sentia enterrada viva, era como se estivesse em um trem vendo a
vida passar por mim sem que pudesse dela desfrutar. E o que me
separava da vida social? Por mais ridículo que pareça: os degraus
de ônibus! Pode parecer loucura, mas é uma realidade ..

Lembro de um dia especial, o primeiro dia em que saí de
casa sozinha. Eu estava tão feliz, caminhava rindo pelas ruas da
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cidade, e as pessoas me olhavam como se dissessem "do que está
rindo?" Se eu contasse ninguém acreditaria o motivo de tanta fe-
licidade, estava feliz pelo simples fato de conseguir, pela primeira
vez, pegar um ônibus sozinha e chegar ao meu cursinho. Para mim
foi um.a expe~iência inesquecível porque foi a primeira vez, depois
de mais de VInte anos de vida. Pode parecer banal para muitos,
mas para quem tem uma limitação física não é. Pelo contrário, é a
p~ossibilidadede poder partilhar a vida. As barreiras arquitetônicas
sao antes de tudo barreiras de falta de atitude e sensibilidade.

Parcerias: Soluções Possíveis

Acredito em parceria para começarmos a mudar o cenário
a~al. Passo~ como respeito aos direitos conquistados; participa-
çao em. projetos, eventos e ações inovadoras; e diálogo com a
comunidade acadêmica, são por demais importantes. No que se
refere ao diálogo entre a universidade e os alunos que têm algu-
ma limitação física, é importante saber como os espaços podem
ser adaptados, e quais necessidades são prioridade. Lembro-me
de um fato interessante no lançamento do projeto UFC Inclui:
perguntaram à professora Ana Karina quantos ~unos existiam
com necessidades especiais na universidade. Contudo, a questão
~ão consiste em número: não interessa se são dez, quinze ou se
e apenas um, ou nenhum. A questão consiste no exercício da
cidadania e no uso dos direitos conquistados.

. Q~ando olho para minha vida acadêmica vejo que conse-
gUI realizar meu sonho, entretanto, não tenho ilusões. Só fiz essa
conquista porque, em primeiro lugar eu não uso cadeira de rodas,
uso muletas, ficando mais fácil, entre aspas, minha locomoção.
S~ eu ~osse cadeir:nte não tinha nem saído de casa. Segundo:
nao fOI uma questao de boa vontade minha, foi uma questão de=-: s~crifício" apoio familiar e de amigos. Sem a ajuda deles
nao teria SIdo pOSSIVelter feito muita coisa.
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A participação em eventos e projetos é de grande impor-
tância. Conversando com uma professora, comentava como seria
bom se este auditório estivesse cheio. Há uma dificuldade muito
grande em atingir a comunidade acadêmica, professores, alunos e
funcionários de maneira mais forte. O diálogo com a comunidade
acadêmica é um trabalho de formiguinha, mas que o projeto UFC
Inclui .já começou. O importante é começar esse trabalho, tentar
realmente tocar as pessoas, pois eu acho necessário que as pessoas
reflitam sobre as barreiras culturais. Isto porque geralmente quem
se importa com a questão da deficiência física é deficiente ou tem
parentes que são deficientes, ou são pessoas muito sensíveis, ca-
pazes de enxergar além das aparências, e que, infelizmente, são
poucos. Acredito que, dentro da universidade, isso é importante
para que os futuros profissionais percebam a ~iv:rsi~ade humana
que existe ou ao mesmo desconfiem de sua eXIstenCIa. .

Para terminar minha fala, cito um pensamento de Gandhí
que diz "o futuro dependerá daquilo que fizermos no presente"~
Assim, que as nossas ações hoje sejam frutos, para que amanha
possamos ter uma comunidade mais consciente e s.e~sívelà ~eali-
dade das pessoas portadoras de necessidades especiais, respeItan-

do a multiplicidade na forma de ser.

Grata pela atenção.
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