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Informac�~oes e conceitos repassados pelas
m�ıdias comunicacionais têm grande impacto na
sociedade e alteram o comportamento humano.
Neste texto destacam-se as experiências midi�ati-
cas derivadas do projeto em rede Acessibilidade
e Inclus~ao no Ensino Superior, financiado pelo
Programa Observat�orio da Educac�~ao/CAPES,
que tem por finalidade a promoc�~ao de ac�~oes
afirmativas para a inclus~ao educacional no con-
texto universit�ario. Participam desse projeto pes-
quisadores de programas de P�os-Graduac�~ao de
v�arias universidades p�ublicas do Brasil. As ac�~oes
têm como ênfase problematizar a inclus~ao de
pessoas com deficiência no ensino superior a
partir de três grandes eixos tem�aticos: pol�ıticas
p�ublicas de inclus~ao, avaliac�~ao da acessibilidade
e desenvolvimento de produtos comunicacionais.
Parte-se do levantamento e da an�alise de pol�ıti-
cas p�ublicas que orientam o acesso, a cir-
culac�~ao e a permanência de pessoas com
deficiência em universidades p�ublicas brasileiras,
para o desenvolvimento de produtos instrumen-
tais midi�aticos, que est~ao sendo veiculados em
canais de radiodifus~ao, em especial na R�adio
UNESP FM e TVweb/UNESP, canais transmis-
sores pertencentes uma universidade p�ublica
brasileira, que procuram propalar informac�~oes
da esfera acadêmica para a comunidade em
geral, com vistas ao desenvolvimento da cidada-
nia. Nessa proposta, as m�ıdias – que se configu-
ram na forma de programetes (para o r�adio) e
materiais audiovisuais – procuram posicionar
criticamente os expectadores sobre as pol�ıticas
p�ublicas para a participac�~ao de pessoas com
deficiência no contexto universit�ario. Tornar a
educac�~ao superior igualmente acess�ıvel a todos
que desejam curs�a-la tem se constitu�ıdo uma
das metas principais desse conjunto de pesqui-
sadores, pois se entende que a produc�~ao de
conhecimentos gerada possa contribuir com um
posicionamento cr�ıtico para a superac�~ao de bar-
reiras que dificultam e/ou impendem �a partic-
ipac�~ao de pessoas com deficiência no Ensino
Superior.

Introduc�~ao
Para avaliar as pol�ıticas educacionais que visem �a
expans~ao de vagas e a democratizac�~ao do ensino p�ublico
a todos que conclu�ıram o ensino m�edio, h�a que se consid-
erar a participac�~ao de pessoas com deficiência e mobili-
dade reduzida em ambientes universit�arios. A
Universidade, pensada como espac�o democr�atico, for-
mador de opini~oes e de produc�~ao de conhecimento, deve
contribuir para a superac�~ao dos estigmas que impedem a
plena participac�~ao de tal p�ublico neste contexto. Nessa
direc�~ao pensou-se e, desenvolver um conjunto de ac�~oes,
por interm�edio se sua Pr�o-Reitoria de P�os-Graduac�~ao da
Universidade Estadual Paulista (Unesp), na chamada
p�ublica do Programa Observat�orio da Educac�~ao – OBEDUC,
com o projeto “Acessibilidade no ensino superior: da
an�alise das pol�ıticas p�ublicas educacionais ao desenvolvi-
mento de m�ıdias instrumentais sobre deficiência e
inclus~ao”. Trata-se de um projeto de pesquisa em rede
aprovado pela CAPES - Coordenadoria de Aperfeic�oa-
mento de Pessoal de Ensino Superior, que tem como foco
discutir as pol�ıticas p�ublicas e as condic�~oes de acessibili-
dade e inclus~ao de pessoas com deficiência e/ou mobili-
dade reduzida no Ensino Superior e o impacto dessas
pol�ıticas na formac�~ao docente e na produc�~ao de m�ıdias
instrumentais. Uma das etapas do projeto se caracteriza
pelo desenvolvimento de produtos instrumentais midi�ati-
cos veiculados em canais de radiodifus~ao, em especial na
TV-Unesp, TVweb/Unesp e R�adio Unesp FM, e que
ser~ao encaminhados �a Associac�~ao Brasileira das Emisso-
ras P�ublicas, Educativas e Culturais (ABEPEC) e �a
ARPUB (Associac�~ao das R�adio P�ublicas do Brasil), na
intenc�~ao de promover um posicionamento cr�ıtico acerca
do acesso e da permanência de pessoas com deficiência e/
ou mobilidade reduzida no contexto universit�ario. Para
tanto, prop~oe a produc�~ao de v�ıdeo document�ario e propa-
gandas sociais radiofônicas.

Leite and Martins (2012) entendem que a inclus~ao social
�e um processo bilateral, em que a sociedade deve adap-
tar-se e promover soluc�~oes para poder garantir a partic-
ipac�~ao de todo e qualquer indiv�ıduo, independentemente
das suas diferenc�as. Por outro lado, h�a que se investir na
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esfera pessoal com vistas ao seu desenvolvimento particu-
lar. O processo de inclus~ao social preconiza um ide�ario
social voltado para a igualdade de direitos e equiparac�~ao
de oportunidades para todos. Contudo, para que esse pro-
cesso ocorra �e preciso que ocorram mudanc�as nos difer-
entes âmbitos da sociedade.

Assim caso n~ao se garanta �a correspondência entre o con-
te�udo comunicativo as normativas existentes, no que
tange a divulgac�~ao das pol�ıticas p�ublicas de preservac�~ao
dos direitos da pessoa com deficiência e a comunicac�~ao
destas, poder�a ocasionar uma dissonância entre os discur-
sos no que tange as func�~oes atribu�ıdas �as m�ıdias p�ublicas
na democracia. O efeito de tal insuficiência comunicativa
pode ser sentido na forma de questionamentos e ceticismo
quanto �a efic�acia e legitimidade das pr�oprias pol�ıticas
p�ublicas de inclus~ao social e educacional. Assim posto,
esta proposta considera que a informac�~ao qualificada,
com a utilizac�~ao de conceitos cient�ıficos bem delimitados
sobre a deficiência, pode favorecer a concretizac�~ao dos
direitos sociais relacionados �as pessoas com deficiência e
pode desfazer interpretac�~oes equivocadas capazes de prej-
udicar a efetivac�~ao de pol�ıticas p�ublicas.

Fundamentac�~ao
O conceito de inclus~ao vêm ganhando espac�o no cen�ario
brasileiro ao longo dos �ultimos anos com um uso amplo,
em diferentes contextos e at�e mesmo com diferentes sig-
nificados. Por outro lado, tal variac�~ao e uso indiscrimi-
nado da palavra “inclus~ao” têm colaborado n~ao para
compreens~ao e, sim, para um modismo vazio de signifi-
cado (cf. Aranha, 2001).

Faz-se necess�ario compreender que a formac�~ao do con-
ceito de inclus~ao �e parte de um longo processo de con-
struc�~ao da relac�~ao sociedade – pessoa com deficiência, o
qual est�a ainda em constante modificac�~ao. Apesar de pou-
cos, existem registros desta relac�~ao desde a Idade Antiga
e M�edia, a qual progrediu imensamente, entretanto, uma
vis~ao mais adequada do conceito de inclus~ao passou a
surgir apenas quando ampliou-se a discuss~ao sobre a pes-
soa com deficiência deter direitos �a usufruto das oportu-
nidades dispon�ıveis socialmente, bem como qualquer
outro cidad~ao. Para Aranha (2001, p.19), “cabe �a socie-
dade oferecer os servic�os que os cidad~aos com deficiência
necessitarem (nas �areas f�ısica, psicol�ogica, educacional,
social, profissional)” bem como “garantir-lhes o acesso a
tudo de que disp~oe, independente do tipo de deficiência e
grau de comprometimento apresentado pelo cidad~ao”.
Nisso se fundamenta o Paradigma de Suporte, que tem
como pressuposto o direito do deficiente �a convivência
n~ao segregada e o acesso aos recursos dispon�ıveis aos
demais cidad~aos. Sendo de ordem social econômica,
f�ısica ou instrumental, os suportes têm como func�~ao
favorecer a inclus~ao social.

Compreende-se inclus~ao social como o processo de com-
preender e introduzir todos os cidad~aos em todos os

âmbitos que constituem a sociedade, estabelecendo con-
dic�~oes para que estes possam viver com adequada quali-
dade de vida (com acesso �a educac�~ao, sa�ude, lazer, poder
de compra e habitac�~ao como �e de direito), assim como
cidad~aos plenos, dotados de mecanismos, meios e con-
hecimentos de participac�~ao pol�ıtica que os capacitem a
agir de forma fundamentada e consciente. Permite-se,
desta forma, a promoc�~ao do acesso e convivência no
espac�o comum, n~ao segregado.

Mais complexa que a definic�~ao de inclus~ao e a mudanc�a
de vis~ao com relac�~ao �a pessoa com deficiência �e, por-
tanto, a aplicac�~ao, na pr�atica, do que se debate e deseja
mudar. Muitos desafios ainda existem, �e necess�ario um
longo e �arduo processo de transformac�~ao da realidade
social. A busca por sistemas sociais estruturados de forma
mais justa e igualit�aria se mostra fundamental para a
requerida transformac�~ao, seja ela atrav�es pequenos ou lar-
gos passos.

Um dos aspectos que corroboram para a citada desigual-
dade e segregac�~ao �e a constante presenc�a de barreiras de
acesso. Segundo a definic�~ao apresentada pela Lei n�
10.098/00, barreiras s~ao “qualquer entrave ou obst�aculo
que limite ou impec�a o acesso, a liberdade de movimento
e a circulac�~ao com seguranc�a das pessoas” (Brasil, 2000),
classificadas em barreiras arquitetônicas e nas comu-
nicac�~oes. Um importante passo para que haja a superac�~ao
de tais barreiras �e a implementac�~ao de pol�ıticas p�ublicas
cada vez mais espec�ıficas.

Por meio de um movimento dial�etico, as transformac�~oes
sociais refletem na renovac�~ao e reorganizac�~ao de
princ�ıpios e condutas da estrutura sociocultural de um
pa�ıs. Este, por sua vez, �e representado por uma insti-
tuic�~ao social central, denominada Estado, expresso por
suas pol�ıticas p�ublicas. As pol�ıticas p�ublicas expressam
os objetivos e pr�aticas de um pa�ıs, e, atrav�es da admin-
istrac�~ao pelo governo, possibilitam o desenvolvimento e
melhor condic�~ao de vida �a seus habitantes. �E impre-
scind�ıvel, portanto, a elaborac�~ao de pol�ıticas p�ublicas
que visem a superac�~ao das barreiras de acessibilidade e
a inclus~ao social �a qualquer cidad~ao, atenuando a
desigualdade encontrada no Brasil. Sendo assim, �e
necess�ario garantir o acesso da populac�~ao �as informac�~oes
sobre as pol�ıticas p�ublicas com a maior transparência
poss�ıvel.

A acessibilidade se mostra, dessa forma, n~ao s�o como um
conceito, mas tamb�em como um processo dinâmico e
associado ao desenvolvimento social. Modificado ao
longo da hist�oria, o conceito de acessibilidade deixou de
ser um conjunto de soluc�~oes para pessoas com deficiência
ou com mobilidade reduzida, para se tornar a forma de
construir e planejar arquitetônica, comunicacional, meto-
dol�ogica, instrumental, program�atica e atitudinalmente
servic�os de livre acesso a qualquer cidad~ao, independente
de suas caracter�ısticas individuais.
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Dentre os âmbitos de acessibilidade mencionados, este
estudo permear�a o que se refere �a comunicac�~ao, com
ênfase no espac�o digital, uma das barreiras enfrentadas
pelas pessoas com deficiência que ainda carecem de
muita atenc�~ao. A inclus~ao e o acesso dos cidad~aos atrav�es
de seu direito de se comunicar segue posto em segundo
plano pelo poder p�ublico, pelas empresas e pelos
cidad~aos.

Acessibilidade e inclus~ao na era da informac�~ao
Na era da ciência e tecnologia, garantir a acessibilidade
na comunicac�~ao �e algo diretamente ligado ao direito �a
participac�~ao das pessoas com deficiência na vida p�ublica
do pa�ıs e em ac�~oes de cunho social. Uma barreira
comunicacional impede o acesso �a plena comunicac�~ao
interpessoal, escrita e virtual e, por consequência, o
acesso �a informac�~ao e ao conhecimento. Sem acesso �as
informac�~oes e sem mecanismos que garantam sua
express~ao, as pessoas sequer têm a possibilidade de
inclus~ao e envolvimento nos servic�os sociais.

Atentando-se �a acessibilidade como este processo
dinâmico-social, �e poss�ıvel considera-la uma quest~ao de
direitos e de atitudes. Como direito, esta tem se modifi-
cado gradualmente ao longo da hist�oria, j�a como atitude,
depende exclusivamente da mudanc�a conjunta da socie-
dade perante a pessoa com deficiência, o que implica
uma mudanc�a cultural e ideol�ogica. No Brasil, a vis~ao
com relac�~ao �a deficiência adquiriu novo formato ao longo
do tempo, ganhando mais visibilidade e havendo politi-
zac�~ao do tema. Com a chegada da Constituic�~ao Federal
de 1988, o assunto foi definitivamente inserido como um
marco legal. Tendo como um dos seus objetivos funda-
mentais, “promover o bem de todos, sem preconceitos de
origem, rac�a, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas
de discriminac�~ao” (art.3� inciso IV). A partir desta, o
direito passou a ser garantido no papel, entretanto, muito
ainda era preciso construir para se aproximar de algo que
englobasse de forma clara e objetiva as necessidades das
pessoas com deficiência.

Com relac�~ao �a comunicac�~ao, a Constituic�~ao Federal n~ao
a considera um direito propriamente dito. Contudo, a
localizac�~ao da comunicac�~ao dentro do t�ıtulo VIII, “Da
ordem social”, permite-nos fazer essa ligac�~ao. Isso porque
tal t�ıtulo tem “como objetivo o bem-estar e a justic�a soci-
ais”, segundo o artigo 193 da Constituic�~ao.

Em 2000 �e aprovada e sancionada a Lei n� 10.098, j�a
mencionada, a qual estabelece normas gerais e crit�erios
b�asicos para a promoc�~ao da acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida,
mediante a supress~ao de barreiras e de obst�aculos nas vias
e espac�os p�ublicos, no mobili�ario urbano, na construc�~ao e
reforma de edif�ıcios e nos meios de transporte e de comu-
nicac�~ao. No art. 17 afirma promover a eliminac�~ao de bar-
reiras na comunicac�~ao e estabelecer mecanismos e
alternativas t�ecnicas que tornem acess�ıveis os sistemas de

comunicac�~ao e sinalizac�~ao �as pessoas portadoras de defi-
ciência sensorial e com dificuldade de comunicac�~ao, para
garantir-lhes o direito de acesso �a informac�~ao, �a comu-
nicac�~ao, ao trabalho, �a educac�~ao, ao transporte, �a cultura,
ao esporte e ao lazer.

Mais abrangente mostrou-se o Decreto n� 6.949 de 25 de
agosto de 2009, o qual promulgou a Convenc�~ao Interna-
cional da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Defi-
ciência (2007), passando a ter forc�a de lei. Este determina
que todas as empresas e instituic�~oes, de administrac�~ao
p�ublica ou privada, devem assegurar o acesso �a
informac�~ao e �a comunicac�~ao �a todas as pessoas com defi-
ciência e, �a elas, devem ser oferecidas as mesmas oportu-
nidades oferecidas aos demais. Sendo assim, �e poss�ıvel
perceber que a promoc�~ao da acessibilidade requer a iden-
tificac�~ao e eliminac�~ao de diversos tipos de barreiras que
impedem qualquer indiv�ıduo de realizar atividades e exer-
cer pap�eis sociais, principalmente no que diz respeito �a
informac�~ao e comunicac�~ao, conceitos constantemente
esquecidos quanto �a sua necessidade de funcionamento
acess�ıvel universal.

Todavia, ainda que o Brasil tenha desenvolvido suas
pol�ıticas p�ublicas de acessibilidade e possua uma leg-
islac�~ao avanc�ada, abrangente e moderna do ponto de vista
cient�ıfico-tecnol�ogico, existe ainda uma grande dificul-
dade em execut�a-la no pa�ıs. O tema “acessibilidade” �e
recente e, devido a isto, ainda h�a um desconhecimento
sobre a obrigatoriedade de sua efetivac�~ao, bem como a
respeito de como coloc�a-lo em pr�atica. Al�em disso, apesar
da sociedade civil estar cada vez mais mobilizada, con-
sciente de seus direitos e realizando o controle social, a
efetivac�~ao da acessibilidade depende crucialmente de
mudanc�as estruturais, mas primordialmente de uma
mudanc�a cultural, que vem encontrando grande dificul-
dade de efetivac�~ao.

Nesse contexto a acessibilidade �e concebida como a pos-
sibilidade e a condic�~ao de alcance, percepc�~ao, entendi-
mento e interac�~ao para a utilizac�~ao, em igualdade de
oportunidades, por qualquer indiv�ıduo em quaisquer cir-
cunstâncias, independentemente de suas particularidades.
Veicular aos cidad~aos ac�~oes para que acessem as distintas
esferas sociais torna-se fundante para a garantia dos dire-
itos humanos, e para as pessoas com deficiência n~ao �e
diferente!

Desenvolvimento do estudo
A proposta de desenvolvimento de m�ıdias instrumentais
para divulgac�~ao de direitos humanos parte do pressuposto
que engajamento pol�ıtico �e postura exigida de todos os
profissionais que lidam com a tem�atica dos direitos huma-
nos, com a finalidade de se utilizar o conhecimento, em
especial, o jur�ıdico no sentido de efetivar os direitos
humanos, em uma pr�axis libertadora, para a concretizac�~ao
da justic�a material. Essa proposta �e decorrente de uma
ac�~ao extensionista com apoio da Pr�o-reitoria de Extens~ao
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da Unesp (PROEX), em parceria com o projeto Acessibil-
idade no Ensino Superior – OBEDUC/Capes, anterior-
mente citado. Tal proposta, que �e coordenada por um dos
autores deste texto, foi intitulada de “Minuto Cidadania”
cujo objetivo central �e difundir e socializar as
informac�~oes e o conhecimento relacionados ao direito, e,
em especial, aos direitos humanos, via propagandas soci-
ais, no formato de programetes, veiculados diariamente
pela frequência 105,7 - R�adio Unesp/FM de Bauru, S~ao
Paulo/Brasil. Visa �a democratizac�~ao e propagac�~ao dessas
informac�~oes e ao conhecimento produzido na universi-
dade, sendo que uma das suas metas se configura no
desenvolvimento de programetes que veiculem os direitos
referentes ao acesso ao ensino superior das pessoas com
deficiências.

A realidade sonora de uma cultura ela passa a ser veicu-
lada por m�ıdias que acaba por informar uma realidade
pr�oxima ou distante do ouvinte, atrelada �a sensibilizac�~ao
sonora. Exemplos de m�ıdia sonora s~ao os audiobooks,
revistas sonoras, podcasts ou programates, al�em dos
usuais programas de r�adio. Os programetes se constituem
em programas curtos de espac�o temporal, em que se veic-
ula um dado conte�udo. No caso os programates aqui
retratados foram elaborados para veicular um universo de
conhecimento sobre a acessibilidade de pessoas com defi-
ciência as diversas esferas sociais, em particular, a educa-
cional no contexto da universidade.

Deste modo, as m�ıdias sonoras aqui se configuram como
ve�ıculos de conhecimentos jur�ıdicos que devem extrapolar
conceitos pr�e-determinados, visando o debate cr�ıtico das
desigualdades, das injustic�as, das opress~oes sociais. Os 13
programates veiculados na R�adio Unesp-FM, a partir de
2013 at�e e in�ıcio de 2015, procuraram retratar o conceito
de acessibilidade, aspectos legais que a subsidiam, al�em
de formas de operacionaliz�a-la. Na elaborac�~ao dos con-
te�udos a serem transformados em m�ıdia sonora parte-se
do pressuposto que a acessibilidade deve ser promovida
em todos os âmbitos da sociedade para que de fato a pes-
soa com deficiência usufrua de todos os espac�os comuns
que s~ao seus por direito e para que tenha as mesmas
oportunidades que os outros membros da sociedade têm.
Nesse sentido, partindo dos pressupostos da Educac�~ao
Inclusiva, �e direito da pessoa com deficiência o acesso �a
educac�~ao no Ensino Superior.

Recorda-se que a m�ıdia tem grande poder de informar as
pessoas e atrair sua atenc�~ao para conte�udos que as edu-
quem para os Direitos Humanos, assunto pouco abordado
pelos meios de comunicac�~ao de massa. Ademais, o Plano
Nacional da Educac�~ao em Direitos Humanos (2007, p.
39) reconhece que na sociedade contemporânea a m�ıdia
pode ser considerada como “um instrumento indis-
pens�avel para o processo educativo. Por meio da m�ıdia
s~ao difundidos conte�udos �eticos e valores solid�arios, que
contribuem para processos pedag�ogicos libertadores, com-
plementando a educac�~ao formal e n~ao-formal”, servindo a
m�ıdia para fortalecer a cidadania e os direitos humanos.
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