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Introducß~ao
Para avaliar as polıticas educacionais que visem a
expans~ao de vagas e a democratizacß~ao do ensino p
ublico
a todos que concluıram o ensino medio, ha que se considerar a participacß~ao de pessoas com deﬁci^encia e mobilidade reduzida em ambientes universitarios. A
Universidade, pensada como espacßo democratico, formador de opini~oes e de producß~ao de conhecimento, deve
contribuir para a superacß~ao dos estigmas que impedem a
plena participacß~ao de tal publico neste contexto. Nessa
direcß~ao pensou-se e, desenvolver um conjunto de acß~
oes,
por intermedio se sua Pro-Reitoria de Pos-Graduacß~ao da
Universidade Estadual Paulista (Unesp), na chamada
publica do Programa Observatorio da Educacß~ao – OBEDUC,
com o projeto “Acessibilidade no ensino superior: da
analise das polıticas publicas educacionais ao desenvolvimento de mıdias instrumentais sobre deﬁci^encia e
inclus~ao”. Trata-se de um projeto de pesquisa em rede
aprovado pela CAPES - Coordenadoria de Aperfeicßoamento de Pessoal de Ensino Superior, que tem como foco
discutir as polıticas publicas e as condicß~oes de acessibilidade e inclus~ao de pessoas com deﬁci^encia e/ou mobilidade reduzida no Ensino Superior e o impacto dessas
polıticas na formacß~ao docente e na producß~ao de mıdias
instrumentais. Uma das etapas do projeto se caracteriza
pelo desenvolvimento de produtos instrumentais midiaticos veiculados em canais de radiodifus~ao, em especial na
TV-Unesp, TVweb/Unesp e Radio Unesp FM, e que
ser~ao encaminhados a Associacß~ao Brasileira das Emissoras Publicas, Educativas e Culturais (ABEPEC) e a
ARPUB (Associacß~ao das Radio Publicas do Brasil), na
intencß~ao de promover um posicionamento crıtico acerca
do acesso e da perman^encia de pessoas com deﬁci^encia e/
ou mobilidade reduzida no contexto universitario. Para
tanto, prop~oe a producß~ao de vıdeo documentario e propagandas sociais radiof^onicas.
Leite and Martins (2012) entendem que a inclus~ao social
e um processo bilateral, em que a sociedade deve adaptar-se e promover solucß~oes para poder garantir a participacß~ao de todo e qualquer indivıduo, independentemente
das suas diferencßas. Por outro lado, ha que se investir na
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esfera pessoal com vistas ao seu desenvolvimento particular. O processo de inclus~ao social preconiza um ideario
social voltado para a igualdade de direitos e equiparacß~ao
de oportunidades para todos. Contudo, para que esse processo ocorra e preciso que ocorram mudancßas nos diferentes ^ambitos da sociedade.
Assim caso n~ao se garanta a correspond^encia entre o conteudo comunicativo as normativas existentes, no que
tange a divulgacß~ao das polıticas p
ublicas de preservacß~ao
dos direitos da pessoa com deﬁci^encia e a comunicacß~ao
destas, podera ocasionar uma disson^ancia entre os discursos no que tange as funcß~
oes atribuıdas as mıdias publicas
na democracia. O efeito de tal insuﬁci^encia comunicativa
pode ser sentido na forma de questionamentos e ceticismo
quanto a eﬁcacia e legitimidade das pr
oprias polıticas
publicas de inclus~ao social e educacional. Assim posto,
esta proposta considera que a informacß~ao qualiﬁcada,
com a utilizacß~ao de conceitos cientıﬁcos bem delimitados
sobre a deﬁci^encia, pode favorecer a concretizacß~ao dos
direitos sociais relacionados as pessoas com deﬁci^encia e
pode desfazer interpretacß~
oes equivocadas capazes de prejudicar a efetivacß~ao de polıticas p
ublicas.
Fundamentacß~
ao
O conceito de inclus~ao v^em ganhando espacßo no cenario
brasileiro ao longo dos 
ultimos anos com um uso amplo,
em diferentes contextos e ate mesmo com diferentes signiﬁcados. Por outro lado, tal variacß~ao e uso indiscriminado da palavra “inclus~ao” t^em colaborado n~ao para
compreens~ao e, sim, para um modismo vazio de signiﬁcado (cf. Aranha, 2001).
Faz-se necessario compreender que a formacß~ao do conceito de inclus~ao e parte de um longo processo de construcß~ao da relacß~ao sociedade – pessoa com deﬁci^encia, o
qual esta ainda em constante modiﬁcacß~ao. Apesar de poucos, existem registros desta relacß~ao desde a Idade Antiga
e Media, 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 pessoa com deﬁci^encia deter direitos a usufruto das oportunidades disponıveis socialmente, bem como qualquer
outro cidad~ao. Para Aranha (2001, p.19), “cabe a sociedade oferecer os servicßos que os cidad~aos com deﬁci^encia
necessitarem (nas areas fısica, psicol
ogica, educacional,
social, proﬁssional)” bem como “garantir-lhes o acesso a
tudo de que disp~
oe, independente do tipo de deﬁci^encia e
grau de comprometimento apresentado pelo cidad~ao”.
Nisso se fundamenta o Paradigma de Suporte, que tem
como pressuposto o direito do deﬁciente a conviv^encia
n~ao segregada e o acesso aos recursos disponıveis aos
demais cidad~aos. Sendo de ordem social econ^omica,
fısica ou instrumental, os suportes t^em como funcß~ao
favorecer a inclus~ao social.
Compreende-se inclus~ao social como o processo de compreender e introduzir todos os cidad~aos em todos os
ª 2016 NASEN

^ambitos que constituem a sociedade, estabelecendo condicß~oes para que estes possam viver com adequada qualidade de vida (com acesso a educacß~ao, saude, lazer, poder
de compra e habitacß~ao como e de direito), assim como
cidad~aos plenos, dotados de mecanismos, meios e conhecimentos de participacß~ao polıtica que os capacitem a
agir de forma fundamentada e consciente. Permite-se,
desta forma, a promocß~ao do acesso e conviv^encia no
espacßo comum, n~ao segregado.
Mais complexa que a deﬁnicß~ao de inclus~ao e a mudancßa
de vis~ao com relacß~ao a pessoa com deﬁci^encia e, portanto, a aplicacß~ao, na pratica, do que se debate e deseja
mudar. Muitos desaﬁos ainda existem, e necessario um
longo e arduo processo de transformacß~ao da realidade
social. A busca por sistemas sociais estruturados de forma
mais justa e igualitaria se mostra fundamental para a
requerida transformacß~ao, seja ela atraves pequenos ou largos passos.
Um dos aspectos que corroboram para a citada desigualdade e segregacß~ao e a constante presencßa de barreiras de
acesso. Segundo a deﬁnicß~ao apresentada pela Lei n
10.098/00, barreiras s~ao “qualquer entrave ou obstaculo
que limite ou impecßa o acesso, a liberdade de movimento
e a circulacß~ao com segurancßa das pessoas” (Brasil, 2000),
classiﬁcadas em barreiras arquitet^onicas e nas comunicacß~oes. Um importante passo para que haja a superacß~ao
de tais barreiras e a implementacß~ao de polıticas p
ublicas
cada vez mais especıﬁcas.
~es
Por meio de um movimento dialetico, as transformacßo
sociais reﬂetem na renovacß~ao e reorganizacß~ao de
princıpios e condutas da estrutura sociocultural de um
paıs. Este, por sua vez, e representado por uma instituicß~ao social central, denominada Estado, expresso por
suas polıticas publicas. As polıticas publicas expressam
os objetivos e praticas de um paıs, e, atraves da administracß~ao pelo governo, possibilitam o desenvolvimento e
 impremelhor condicß~ao de vida a seus habitantes. E
scindıvel, portanto, a elaboracß~ao de polıticas p
ublicas
que visem a superacß~ao das barreiras de acessibilidade e
a inclus~ao social a qualquer cidad~ao, atenuando a
desigualdade encontrada no Brasil. Sendo assim, e
necessario garantir o acesso da populacß~ao as informacß~
oes
sobre as polıticas publicas com a maior transpar^encia
possıvel.
A acessibilidade se mostra, dessa forma, n~ao so como um
conceito, mas tambem como um processo din^amico e
associado ao desenvolvimento social. Modiﬁcado ao
longo da historia, o conceito de acessibilidade deixou de
ser um conjunto de solucß~oes para pessoas com deﬁci^encia
ou com mobilidade reduzida, para se tornar a forma de
construir e planejar arquitet^onica, comunicacional, metodologica, instrumental, programatica e atitudinalmente
servicßos de livre acesso a qualquer cidad~ao, independente
de suas caracterısticas individuais.
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Dentre os ^ambitos de acessibilidade mencionados, este
estudo permeara o que se refere a comunicacß~ao, com
^enfase no espacßo digital, uma das barreiras enfrentadas
pelas pessoas com deﬁci^encia que ainda carecem de
muita atencß~ao. A inclus~ao e o acesso dos cidad~aos atraves
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 informacß~
ao
Na era da ci^encia e tecnologia, garantir a acessibilidade
na comunicacß~ao e algo diretamente ligado ao direito a
participacß~ao das pessoas com deﬁci^encia na vida publica
do paıs e em acß~
oes de cunho social. Uma barreira
comunicacional impede o acesso a plena comunicacß~ao
interpessoal, escrita e virtual e, por consequ^encia, o
acesso a informacß~ao e ao conhecimento. Sem acesso as
informacß~
oes e sem mecanismos que garantam sua
express~ao, as pessoas sequer t^em a possibilidade de
inclus~ao e envolvimento nos servicßos sociais.
Atentando-se a acessibilidade como este processo
din^amico-social, e possıvel considera-la uma quest~ao de
direitos e de atitudes. Como direito, esta tem se modiﬁcado gradualmente ao longo da hist
oria, ja como atitude,
depende exclusivamente da mudancßa conjunta da sociedade perante a pessoa com deﬁci^encia, o que implica
uma mudancßa cultural e ideol
ogica. No Brasil, a vis~ao
com relacß~ao a deﬁci^encia adquiriu novo formato ao longo
do tempo, ganhando mais visibilidade e havendo politizacß~ao do tema. Com a chegada da Constituicß~ao Federal
de 1988, o assunto foi deﬁnitivamente inserido como um
marco legal. Tendo como um dos seus objetivos fundamentais, “promover o bem de todos, sem preconceitos de
origem, racßa, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas
de discriminacß~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 deﬁci^encia.

comunicacß~ao e sinalizacß~ao as pessoas portadoras de deﬁci^encia sensorial e com diﬁculdade de comunicacß~ao, para
garantir-lhes o direito de acesso a informacß~ao, a comunicacß~ao, ao trabalho, a educacß~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 Convencß~ao Internacional da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deﬁci^encia (2007), passando a ter forcßa de lei. Este determina
que todas as empresas e instituicß~oes, de administracß~ao
publica ou privada, devem assegurar o acesso a
informacß~ao e a comunicacß~ao a todas as pessoas com deﬁci^encia e, a elas, devem ser oferecidas as mesmas oportunidades oferecidas aos demais. Sendo assim, e possıvel
perceber que a promocß~ao da acessibilidade requer a identiﬁcacß~ao e eliminacß~ao de diversos tipos de barreiras que
impedem qualquer indivıduo de realizar atividades e exercer papeis sociais, principalmente no que diz respeito a
informacß~ao e comunicacß~ao, conceitos constantemente
esquecidos quanto a sua necessidade de funcionamento
acessıvel universal.
Todavia, ainda que o Brasil tenha desenvolvido suas
polıticas publicas de acessibilidade e possua uma legislacß~ao avancßada, abrangente e moderna do ponto de vista
cientıﬁco-tecnologico, existe ainda uma grande diﬁculdade em executa-la no paıs. O tema “acessibilidade” e
recente e, devido a isto, ainda ha um desconhecimento
sobre a obrigatoriedade de sua efetivacß~ao, bem como a
respeito de como coloca-lo em pratica. Alem disso, apesar
da sociedade civil estar cada vez mais mobilizada, consciente de seus direitos e realizando o controle social, a
efetivacß~ao da acessibilidade depende crucialmente de
mudancßas estruturais, mas primordialmente de uma
mudancßa cultural, que vem encontrando grande diﬁculdade de efetivacß~ao.

Com relacß~ao a comunicacß~ao, a Constituicß~ao Federal n~ao
a considera um direito propriamente dito. Contudo, a
localizacß~ao da comunicacß~ao dentro do tıtulo VIII, “Da
ordem social”, permite-nos fazer essa ligacß~ao. Isso porque
tal tıtulo tem “como objetivo o bem-estar e a justicßa sociais”, segundo o artigo 193 da Constituicß~ao.

Nesse contexto a acessibilidade e concebida como a possibilidade e a condicß~ao de alcance, percepcß~ao, entendimento e interacß~ao para a utilizacß~ao, em igualdade de
oportunidades, por qualquer indivıduo em quaisquer circunst^ancias, independentemente de suas particularidades.
Veicular aos cidad~aos acß~oes para que acessem as distintas
esferas sociais torna-se fundante para a garantia dos direitos humanos, e para as pessoas com deﬁci^encia n~ao e
diferente!

Em 2000 e aprovada e sancionada a Lei n 10.098, ja
mencionada, a qual estabelece normas gerais e criterios
basicos para a promocß~ao da acessibilidade das pessoas
portadoras de deﬁci^encia ou com mobilidade reduzida,
mediante a supress~ao de barreiras e de obstaculos nas vias
e espacßos p
ublicos, no mobiliario urbano, na construcß~ao e
reforma de edifıcios e nos meios de transporte e de comunicacß~ao. No art. 17 aﬁrma promover a eliminacß~ao de barreiras na comunicacß~ao e estabelecer mecanismos e
alternativas tecnicas que tornem acessıveis os sistemas de

Desenvolvimento do estudo
A proposta de desenvolvimento de mıdias instrumentais
para divulgacß~ao de direitos humanos parte do pressuposto
que engajamento polıtico e postura exigida de todos os
proﬁssionais que lidam com a tematica dos direitos humanos, com a ﬁnalidade de se utilizar o conhecimento, em
especial, o jurıdico no sentido de efetivar os direitos
humanos, em uma praxis libertadora, para a concretizacß~ao
da justicßa material. Essa proposta e decorrente de uma
acß~ao extensionista com apoio da Pro-reitoria de Extens~ao
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da Unesp (PROEX), em parceria com o projeto Acessibilidade no Ensino Superior – OBEDUC/Capes, anteriormente 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
informacß~
oes e o conhecimento relacionados ao direito, e,
em especial, aos direitos humanos, via propagandas sociais, no formato de programetes, veiculados diariamente
pela frequ^encia 105,7 - Radio Unesp/FM de Bauru, S~ao
Paulo/Brasil. Visa a democratizacß~ao e propagacß~ao dessas
informacß~
oes e ao conhecimento produzido na universidade, 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
deﬁci^encias.
A realidade sonora de uma cultura ela passa a ser veiculada por mıdias que acaba por informar uma realidade
pr
oxima ou distante do ouvinte, atrelada a sensibilizacß~ao
sonora. Exemplos de mıdia sonora s~ao os audiobooks,
revistas sonoras, podcasts ou programates, alem dos
usuais programas de radio. Os programetes se constituem
em programas curtos de espacßo temporal, em que se veicula um dado conte
udo. No caso os programates aqui
retratados foram elaborados para veicular um universo de
conhecimento sobre a acessibilidade de pessoas com deﬁci^encia as diversas esferas sociais, em particular, a educacional no contexto da universidade.
Deste modo, as mıdias sonoras aqui se conﬁguram como
veıculos de conhecimentos jurıdicos que devem extrapolar
conceitos pre-determinados, visando o debate crıtico das
desigualdades, das injusticßas, das opress~
oes sociais. Os 13
programates veiculados na Radio Unesp-FM, a partir de
2013 ate e inıcio de 2015, procuraram retratar o conceito
de acessibilidade, aspectos legais que a subsidiam, alem
de formas de operacionaliza-la. Na elaboracß~ao dos conte
udos a serem transformados em mıdia sonora parte-se
do pressuposto que a acessibilidade deve ser promovida
em todos os ^ambitos da sociedade para que de fato a pessoa com deﬁci^encia usufrua de todos os espacßos comuns
que s~ao seus por direito e para que tenha as mesmas
oportunidades que os outros membros da sociedade t^em.
Nesse sentido, partindo dos pressupostos da Educacß~ao
Inclusiva, e direito da pessoa com deﬁci^encia o acesso a
educacß~ao no Ensino Superior.
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Recorda-se que a mıdia tem grande poder de informar as
pessoas e atrair sua atencß~ao para conteudos que as eduquem para os Direitos Humanos, assunto pouco abordado
pelos meios de comunicacß~ao de massa. Ademais, o Plano
Nacional da Educacß~ao em Direitos Humanos (2007, p.
39) reconhece que na sociedade contempor^anea a mıdia
pode ser considerada como “um instrumento indispensavel para o processo educativo. Por meio da mıdia
s~ao difundidos conteudos eticos e valores solidarios, que
contribuem para processos pedagogicos libertadores, complementando a educacß~ao formal e n~ao-formal”, servindo a
mıdia para fortalecer a cidadania e os direitos humanos.
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