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Que opinan
da súa experiencia
universitaria
os estudantes
con discapacidade?
Este traballo forma parte dunha investigación máis
ampla sobre a accesibilidade na universidade, na que
tamén participan outras do Estado (Universidade Complutense de Madrid, Universidade de Cádiz, Universidade Autónoma de Madrid, Universidade de Almería,
Universidade de Alcalá de Henares...). Ofrecemos aquí
os achados obtidos na sondaxe desenvolta na Universidade de Santiago de Compostela (USC), neste caso
pioneira. O devandito proxecto está financiado pola
Secretaría de Estado de Universidades, no marco do
Programa de Estudos e Análise, e vai destinado a posibilitar a eliminación de barreiras que dificultan a aprendizaxe, e a creación de contornos accesibles a todos os
alumnos do ensino superior.
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Escenario da investigación
É evidente que a incorporación á sociedade do coñecemento non pode
chegar a ser unha realidade sen que
se dean as condicións que permitan
o acceso universal aos produtos formativos e aos servizos de carácter social e cultural. A universidade, como
institución da formación inicial por
excelencia, debe contribuír inescusablemente á mellora das condicións
que favorezan a aprendizaxe dos
estudantes, entendida esta como
un proceso activo. Así o promoven
os documentos sobre o EEES (Espazo Europeo de Educación Superior),
ao recoñecer o dereito de todos os
alumnos e alumnas a participar en
igualdade de condicións e á marxe
das súas propias situacións persoais.
Partindo deste marco de reflexión
e enlazando coas necesidades estratéxicas das universidades para
o proceso de converxencia no
EEES, así como coas accións europeas eAccesibility e eInclusión,
que se impulsan para todos os
estados da Unión Europea, decidimos poñer en marcha un proxecto
de investigación interuniversitario. A súa finalidade é fomentar a
mellora da calidade dos procesos
de ensinanza e aprendizaxe nos
centros universitarios españois, e
centrar a atención nos servizos de
apoio tecnolóxico e didáctico que
ofrecen actualmente á comunidade universitaria. Uns servizos xerais con potencial dabondo para
beneficiar a actividade docente
do profesorado e a formación dos
estudantes con discapacidade.
Neste artigo, logo de entrar máis
polo miúdo nos obxectivos e dar
conta da metodoloxía de investigación seguida, bosquexaremos
unha primeira radiografía do estado da cuestión na USC, ofrecendo
os achados obtidos na fase exploratoria e cuantitativa, así como as
conclusións finais.

Obxectivos do estudo

Palabras clave

Accesibilidade, ensino superior,
discapacidade, TIC, servizos de apoio.

O propósito é obter a información que
permita establecer pautas para que
as universidades deseñen servizos

de apoio destinados principalmente
a estudantes con discapacidade, e
para que os docentes, por medio das
TIC, poidan xerar ou converter os materiais didácticos e de aprendizaxe en
formatos dixitais accesibles.
Como obxectivos específicos,
propuxemos:
- Conseguir información sobre
as barreiras que atopan os estudantes con discapacidade, para
unha plena participación na vida
universitaria nas súas diferentes
vertentes: académica, administrativa e social.
- Establecer claves para deseñar
un servizo de apoio a docentes e discentes, que teña como
funcións asesorar no deseño de
materiais e proporcionar soporte
metodolóxico que facilite o acceso destes alumnos aos materiais
e contidos de aprendizaxe, en
condicións de igualdade có resto
dos seus compañeiros, evitando
así a súa exclusión indirecta.
- Obter información específica
sobre servizos de apoio, tanto
das propias universidades participantes, como de institucións
externas (ONCE, CIDAT, CEAPAT,
CERMI, etc.). Ao mesmo tempo,
delimitar a extensión das súas
actuacións e buscar a complementariedade e a colaboración
na xeración de recursos.
- Deseñar un protocolo de actuación para os servizos de apoio,
desde unha perspectiva globalizadora que considere os roles de
todos os implicados: estudantes,
profesorado e servizos.
- Crear un grupo de traballo
interuniversitario que facilite a
tarefa colaborativa e a investigación de didácticas accesibles, así
como o intercambio de recursos
e experiencias.

Metodoloxía de traballo
O estudo desenvólvese en tres fases. Unha primeira, de carácter exploratorio, contempla tres ámbitos
de intervención. O primeiro, dirixido á detección de necesidades
dos estudantes con discapacidade, así como ao coñecemento dos

materiais de ensino e aprendizaxe
que se utilizan nas diferentes materias curriculares, tocante á accesibilidade. O segundo, centrado na
identificación das tecnoloxías máis
adecuadas, e o seu potencial para
converter a formato dixital os materiais que empregan os docentes
cos estudantes afectados. O terceiro, polarizado na toma de contacto
cos servizos existentes dentro de
cada universidade e de institucións
vinculadas á atención á discapacidade que funcionan fóra dela.
Para levar a cabo as distintas accións
desta primeira fase exploratoria,
usáronse técnicas de recollida de
datos de corte cuantitativo e cualitativo, como a enquisa e a entrevista semiestruturada. Como se pode
observar, optamos por un deseño
metodolóxico dual. Pareceunos
pertinente, dada a necesidade de
complementar a información.
Neste caso, procuramos acceder
a cantos suxeitos de investigación, estudantes e profesorado,
fose posible, e a canta colaboración puidese conseguirse. Vista a
natureza da poboación analizada
atopámonos, como vén sucedendo en experiencias previas neste
ámbito, cun problema de entrada
dobre: á hora de traballar na selección da mostra, non dispoñiamos
dun censo completo e actualizado
de universitarios con discapacidade (xénero, idade, tipo de estudos,
índole da discapacidade, etc.), e
tamén percibimos unha escasa
cooperación por parte deste colectivo, con inquedanzas e inseguridades, ata certo punto comprensibles.
Convén subliñar, pois, que finalmente traballamos cunha mostra
incidental de suxeitos (15 dos 194
censados), pero rica polo valor
que contén a información achegada. Na gráfica 1 que axuntamos,
presentamos as áreas de coñecemento ás que pertencen tanto os
suxeitos de investigación como a
poboación total de estudo. Entre
as áreas máis representativas atópanse as Ciencias Xurídicas e Sociais e as Ciencias da Saúde.

Unha segunda fase, de carácter
experimental, está encamiñada a
avaliar o nivel de accesibilidade
de diferentes materiais e a posibilidade de conversión noutros
formatos, analizando a súa efectividade, esixencia temporal e custo
económico, co fin de identificar
posibles opcións e determinar as
que poden ser máis adecuadas e
viables. Neste caso colaboran estudantes e profesorado de cada
universidade.
Nunha terceira e última fase,
deséñase unha proposta de servizos de apoio, como produto
final da información xerada nas
etapas anteriores. Nela quedan
definidos os obxectivos e a posible organización, así como as
liñas de actuación, metodoloxía de
traballo con docentes e discentes e
requisitos tecnolóxicos.

A mostra
Como dixemos, está formada por
15 alumnos e alumnas da USC dos
que o 60% son mulleres e o 20%
homes (gráfica 2).
Todos estes estudantes teñen idades
comprendidas entre os 19 e os 44
anos, sendo a porcentaxe máis alta,
do 80%, entre 19 e 28 anos (gráfica 3).
Con respecto ao tipo de discapacidade, un 53% dos suxeitos da investigación ten dificultades motoras,
un 26% auditivas, no 7% dos casos
visuais e, en igual porcentaxe, a catalogada de múltiple (gráfica 4).
Como se pode ver na gráfica 5, o
44% do alumnado participante
amosa un grao de discapacidade
entre o 25 e o 49%, que se corresponde co grao de dificultade 3, é
dicir, “discapacidade moderada”,
o que significa que ten unha gran
dificultade ou imposibilidade para
levar a cabo algunhas actividades,
aínda que a persoa pode coidar de
si. O 25% manifesta entre un 50 e
un 70% de discapacidade, grao 4,
que representa unha “discapacidade grave”, o que implica que ten
dificultade para realizar algunhas
actividades de auto coidado.
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Gráfica 1. Mostra e poboación de estudo

Gráfica 3. Idade (%)

Gráfica 2. Xénero da mostra

Gráfica 4. Tipo de discapacidade

Gráfica 5. Grao de discapacidade

Gráfica 6. Área de coñecemento

Por último, o 31%, afirma que posúe unha discapacidade superior
ao 75%, o que nos indica unha “discapacidade moi grave”, de grao 5.
Esta é a máis severa de todas, e supón que as persoas afectadas non
poden efectuar por si mesmas as
actividades da vida diaria.
Finalmente, con relación aos datos descritivos dos participantes,
referirémonos ás áreas de coñecemento ás que pertencen os estudos nos que se matricularon na
USC. Como se advirte na gráfica 6,
o 57% dos participantes formalizou a súa matrícula na área de Xurídicas e Sociais, mentres que só o
7% cursa estudos correspondentes á área de Humanidades. Por
outro lado, na área de Ciencias da
Saúde e Ciencias Experimentais,
están matriculados o 15 e o 14%,
respectivamente.

Gráfica 7. Repercusión da discapacidade durante a actividade universitaria

Gráfica 8. Coñecemento sobre servizos

Achados obtidos
Ao pedirlles opinión a estes estudantes sobre a repercusión da
discapacidade na súa vida universitaria, unicamente no caso das
titorías, a totalidade do estudantado pensa que a transcendencia
é nula, pero nas outras variables
analizadas acádanse distintos índices (gráfica 7).
Así pois, o 46,7% considera que a
discapacidade incide nas clases,
fronte ao 53,3% que di que non
sente diferenza con respecto ao
resto dos alumnos; unicamente
un 6,7% sente que a súa discapa-

Tamén se preguntou sobre a información e os coñecementos que
posuían acerca da normativa relacionada cos dereitos dos estudantes con discapacidade, e sobre os
servizos de atención aos universitarios afectados. O 80% indica que
non ten ningún coñecemento sobre a normativa vixente, mentres
que o 13,3% di que a coñece. A
realidade podería ter, como posible hipótese explicativa, o baixo nivel de participación en asociacións
específicas nas que asesorarse tanto nesta materia como noutras. Non
obstante, non sucede así, xa que tan
só o 20% contesta que esvinculado
a algunha asociación relacionada
coa problemática tratada.

as respostas dadas maioritariamente apuntan á non detección de problemas de acceso.
Como se observa na gráfica 9, o
60% declara que non ten problemas co transporte público, fronte
ao 6,7% que atura moitas dificultades, sendo un dos ítems que reflicte
maiores obstáculos.
Seguindo coa lectura da gráfica 9,
vemos que para entrar no centro o
66,7% do estudantado enquisado
manifesta que non ten problemas,
o mesmo que acontece co acceso
ás aulas. Menos impedimentos se
dan cos despachos do profesorado
ou coa secretaría (o 93,3% en ambos
os casos). Tampouco ten atrancos no
acceso á biblioteca (o 86,7%), nin aos
laboratorios ou aos baños (o 80%).
Presenta máis trabas a entrada ás
aulas de informática, xa que arredor dun 20% di que experimenta
algún tipo de inconveniente. Resulta preocupante que o 13,4% do
alumnado teña dificultades coa saída de incendios, coas implicacións
que comporta este dato en materia
de seguridade.

Gráfica 9. Detección de problemas de accesibilidade física

Gráfica 10. Actitude negativa cara á discapacidade

cidade repercute no que fai cos
seus compañeiros. Así mesmo, só
o 20% dos que contestan, constata diferenzas respecto aos profesores. Por último, o 13,3% asegura
que, no que se refire aos servizos,
si ten efecto a súa discapacidade.
Poderiamos apuntar que entre as
porcentaxes máis elevadas as respostas foron “non”, salvo as concernentes ás clases.

No tocante a outros servizos, o 46,7%
sinala que coñece a Oficina de Integración de Persoas con Discapacidade (OIPC), aínda que o 26,7% non
usou o devandito servizo (gráfica 8).
Por outra banda, o 26,7 % manifesta que non coñece o vicedecano
ou persoa responsable do centro.
En canto á detección de posibles
problemas de accesibilidade física,

Con respecto á cafetería, considerada pola súa incidencia no tocante ás relacións sociais que implica
o seu uso, o 86,7% indica que non
ten dificultades, fronte ao 13,4%
que si ten algunha. No relativo ás
instalacións deportivas, o 66,7%
apunta que non ten problemas,
fronte ao 20% que parece que si os
ten. No caso dos ascensores, o 100
% dos enquisados manifesta que
non presentan inconveniente.
Tras explorar as posibles barreiras
arquitectónicas, consideramos
pertinente indagar as de carácter
actitudinal. Así, por exemplo, preguntóuselles se notaran algunha
actitude negativa tocante á súa
discapacidade. As respostas, sorprendentemente, foron afirmativas, como recollemos na (gráfica
10), aínda que cunha porcentaxe
baixa en profesores (6,7%) e compañeiros (6,7%).
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Pescudando un pouco máis nestes
aspectos, cremos que é procedente formular cuestións relacionadas coas barreiras no proceso de
ensino-aprendizaxe. As respostas
dadas, e que reflectimos na gráfica
11, revelan que unha porcentaxe
moderada do alumnado enquisado, o 53,3 %, non ten dificultades
para seguir as clases teóricas.
Non obstante, o 20% sinala que se
lle presentan “algunhas barreiras”,
e o 26,7% “moitas barreiras” para
levar satisfactoriamente o desenvolvemento das mencionadas sesións
de clase. As porcentaxes increméntanse cando se refiren ás clases prácticas. Así, por exemplo, o 33,4% afirma
que nota“algunhas barreiras”, a pesar de
que o 60% parece que non ten problemas.
Nos traballos en grupo, como xa
deixaban entrever ao falar da relación cos seus compañeiros, non
adoitan ter problemas, pois o 80%
indica que non ten ningunha traba,
e o 20% atopa “moi poucas barreiras”. Cómpre resaltar aquí, que dos
ítems deste bloque, é o que acada
valores máis elevados.
Respecto á participación na aula,
o 73,3% do estudantado non sente ningún impedimento, fronte ao
26,6% que si encontra “algunhas
barreiras”. No que se refire á avaliación, afloran respostas que mostran
a existencia de moitos obstáculos,
como acontecía nas clases teóricas
e prácticas.

Neste caso representan o 6,7%, fronte ao 73,3% que apunta que non ten
problema. En canto aos impedimentos para o desenvolvemento
das prácticas, o 66,7% manifesta
que non acha barreiras, fronte ao
20% que si padece “algunhas”.
Por outra banda, tamén se lles pediu
que valorasen a outra cara da moeda: os posibles apoios no proceso
de ensino-aprendizaxe, tanto se os
coñecían como se os empregaban.
Os enquisados teñen un coñecemento
limitado sobre a oferta de apoios (gráfica 12) e cando saben da súa existencia, utilízanos en porcentaxes baixas.
Destacaremos, por exemplo, que
o 20% di que usa “moito” o apoio
das notas e presentacións do profesor; o 6,7% a entrega anticipada
de apuntamentos, tamén na mesma porcentaxe a adaptación do
tempo de exame ou a entrega dos
traballos con diferentes prazos. No
relativo á avaliación alternativa ou
á flexibilidade de horarios reciben
valoracións similares, aínda que é
preciso salientar que no caso dos
intérpretes, a súa especificidade
os leva a ser apoio só para determinadas discapacidades, polo que
o 46,7% di que non os coñece, e o
13,3% que os emprega moito.
A continuación, deterémonos nas
cuestións relacionadas coas TIC, examinando en que medida facilitan, tanto a vertente comunicativa, como as
posibilidades de acceso á información.

Gráfica 11. Barreiras de acceso ao proceso de ensino-aprendizaxe

Como podemos visualizar na (gráfica 13), o ordenador (86,7%), a impresora de tinta (73,3%) e o teléfono móbil (80%) son os elementos
máis empregados (“moito uso”),
seguidos polo MP3 (26,7%) e o
escáner (13,3%). E, referente a elementos máis específicos, o lector
de pantalla (6,7%) e o navegador
de voz (6,7%), aínda que con valores moi inferiores aos primeiros.
Estas tecnoloxías, na súa maioría,
adquírenas os propios alumnos
(73,3%), como reflectimos na (gráfica14). En concreto, apréciase que
só nun 6,7% é a universidade quen
as facilita, e na mesma porcentaxe
outras entidades.
Con respecto ao uso que se fai
destas tecnoloxías (gráfica 15), os
datos non resultan sorprendentes,
pois os suxeitos de investigación
empregan as tecnoloxías, maioritariamente, para realizar traballos
(93,3%), buscar materiais (86,7%)
e para comunicarse tanto cos seus
compañeiros/as (80%) como co
profesorado (86,7%).

Conclusións
Se consideramos a accesibilidade
como o conxunto de características
que debe ter un contorno, produto ou servizo, para ser utilizado en
condicións óptimas por persoas,
con ou sen discapacidade (Alonso, 2003), entendemos que as universidades de hoxe se enfrontan a
un reto inapelable, o denominado
concepto de “accesibilidade universal”, que, como ben sinala Peralta (2007), máis alá da supresión
de barreiras arquitectónicas, se estende a todo tipo de espazos, produtos e servizos como garante do
principio de igualdade de oportunidades recollido na Constitución.
A pesar de que se albisca unha lixeira melloría, segundo diferentes estudos realizados neste ámbito, tamén
é certo que, á luz dos achados obtidos nesta investigación, o estado da
cuestión non está plenamente resolto no ámbito universitario, como
probablemente pode acontecer
noutros contextos vitais do suxeito
con algunha discapacidade. Os da-

tos vertidos aquí, aínda que non son
catastróficos, non deixan de ser preocupantes, xa que, por exemplo, os
alumnos enquisados puxeron sobre
a mesa problemas relativos ao transporte público, ao acceso ao centro
no que cursan os seus estudos e, por
suposto, a un axeitado seguimento
das sesións de clase.

Gráfica 12. Coñecemento e uso de determinados apoios para o desenvolvemento da actividade académica

Gráfica 13. Tecnoloxías utilizadas

Malia que as porcentaxes non son
elevadas, cómpre sopesar o específico de cada discapacidade e de cada
estudante. Evidentemente, o acceso
a un transporte público non terá o
mesmo grao de dificultade para a
persoa con discapacidade auditiva
que para a que presenta discapacidade motora ou visual. Non obstante, en calquera caso, ha de responder
ás necesidades de transporte duns e
doutros, para que estas non se convertan nunha barreira que afecte ao
seu desenvolvemento persoal. Aquí
estamos a falar, naturalmente, dos
dereitos dos cidadáns.
Tórnase esencial tamén que, desde
esta institución universitaria, se incrementen os labores de avaliación e
seguimento das accións de inclusión
emprendidas, para examinar se o seu
funcionamento é o axeitado, ou se
existe inadecuación ou deterioración.
Cremos, así mesmo, que ten unha
enorme importancia a realización
dun esforzo adicional no tocante
a actividades de sensibilización do
alumnado e do profesorado.

Gráfica 14. Quen proporciona as TIC

Ademais, para mellorar a realidade do ensino-aprendizaxe nas
aulas, sería interesante organizar
accións de formación destinadas
aos docentes, así como potenciar
estudos dirixidos ao deseño e conversión de materiais curriculares.
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