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RESUMO 

  

  

O presente trabalho tem como objetivo analisar a questão da acessibilidade com enfoque 

no Programa Incluir do Ministério da Educação, como expressão das políticas de acesso 

e permanência de pessoas com deficiência no Ensino Superior. Para tanto, foi feita uma 

retrospectiva histórica da deficiência no Brasil e no mundo, passando pela legislação que 

ampara as pessoas com deficiência, de maneira a entender como se deu a construção 

histórico-política do processo de inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. 

Também houve uma análise panorâmica do Incluir enquanto política pública nos anos de 

2005 a 2010, com o objetivo de entender como este Programa contribuiu para a melhoria 

da acessibilidade nas Instituições Públicas de Ensino Superior. Por fim, foi feito um 

estudo de caso na Universidade Federal Fluminense (UFF), IFES que recebeu aportes do 

Programa Incluir durante os anos de 2007, 2008 e 2010. Foram coletados dados na UFF 

através da aplicação de um questionário online e foram realizadas entrevistas em 

profundidade com três membros ativos na luta para tornar a universidade pública mais 

acessível para pessoas com deficiência. Essa pesquisa contribuiu para a reflexão acerca 

do (re)pensar pedagógico e cultural da reformulação das políticas de inclusão na educação 

superior que se pretende de qualidade e acessível a todos.  

 

Palavras-chave: Programa Incluir. Acessibilidade. Inclusão. Educação Superior. Pessoas 

com Deficiência. Políticas Públicas.  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

  

  

The aim of this study is to evaluate accessibility, focusing on the Brazilian government 

action “Programa Incluir”, a Ministry of Education public policy for social inclusion and 

prevention of higher education avoidance by people with disabilities. For the achievement 

of this goal, a historical retrospective was made for disability in Brazil and around the 

world, addressing the legislation that supports people with disabilities for a better 

assessment of the historical and political construction process behind the social inclusion 

of people with disabilities. It was made, moreover, a panoramic analysis of the program 

as a public policy during 2005-2010, aiming to understand how it has contributed to the 

accessibility improvement at the institutions of higher education in Brazil. Finally, a case 

study of the University “Universidade Federal Fluminense (UFF)” was conducted, since 

this institution gained financial supply of “Programa Incluir” throughout the years of 

2007, 2008 and 2010. Data was collected from UFF by means of an online survey and by 

means of the interview made with three activists in the struggle for making the public 

university a more accessible place for people with disabilities. This study has contributed 

to the debate about the pedagogical and cultural (re)thinking of the reshaping of 

inclusivity public policies in higher education, ideally intended to present a high standard 

and to be accessible for all.     

 

Keywords: Programa Incluir. Accessibility. Inclusivity. Higher education. People with 

disabilities. Public policies.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Em nossa sociedade há um sentimento difuso e um senso comum de que pessoas 

com deficiência são dignas de compaixão e que não têm capacidade de exercer quaisquer 

atividades com sucesso. Nada diferente dos demais “cariocas”, fui socializada com este 

tipo de cultura e pensamento, desde a minha infância em um bairro do subúrbio do Rio 

de Janeiro. Aparentemente, pessoas com deficiência estão à margem da sociedade e 

precisam mais de assistência do que de educação, uma vez que suas capacidades são 

limitadas. Paradoxalmente a todo esse nicho que me envolvia, cresci, também, ao lado 

uma tia, cuja visão era subnormal – hoje ela está cega – e que transpôs todas as barreiras 

a ela impostas, estudando, trabalhando e sendo uma das mulheres mais promissoras de 

minha família. Ademais, recentemente, chegou meu sobrinho – e hoje afilhado – cujo 

nascimento foi marcado pelo diagnóstico da Paralisia Cerebral1. No entanto, hoje, com 

oito aninhos de idade, ele fala, vai à escola e está em progresso constante para dar seus 

primeiros passos.  

É inegável que a educação no Brasil passa por uma crise de paradigmas2, uma vez 

que sua estrutura não consegue adequar-se à diversidade que constrói. Conforme assevera 

Mantoan (2003, p.13), se o que pretendemos é que a educação seja inclusiva, é urgente 

que seus planos se redefinam para uma educação voltada para a cidadania global, plena, 

livre de preconceitos e que reconhece e valoriza as diferenças. Durante muito tempo, a 

sociedade regeu-se por “padrões de normalidade”. As pessoas com deficiência, por 

natureza, eram compreendidas como fora do contexto social, uma vez que não seguiram 

os padrões evolutivos dos indivíduos ditos “normais”. Tomando por referência o método 

comparativo3, a sociedade compreendia a natureza evolutiva com base em um 

crescimento linear e ascendente da capacidade humana de organização, comunicação e 

cognição. Nessa ótica, o conceito de “normal” da sociedade é a constante busca pela 

                                                 
1 Distúrbio de movimento permanente que é causado pelo desenvolvimento anormal ou por lesões no 

cérebro, que afetam diretamente a capacidade motora e causam rigidez e fraqueza muscular, dentre outros 

sintomas. 
2 Paradigmas podem ser definidos, de acordo com Kuhn (1990, p.13), como “as realizações científicas 

universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para 

uma comunidade de praticantes de uma ciência". 
3 Método utilizado pela antropologia evolucionista, partindo de um pressuposto de que uma mentalidade 

gera um caminho único para a evolução da sociedade humana, muito criticado por Franz Boas. Boas (apud 

CASTRO, C. 2016, p. 32) 
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perfeição, o que dificulta a aceitação de padrões julgados como incorretos ou divergentes. 

Daí surge a estigmatização4 do ser com deficiência.  

Sobre a estigmatização supramencionada, Goffman (1988) refere-se aos 

“estigmas” como marcas corporais que afetam o status moral do indivíduo enquanto ser 

social e que rotulam sua identidade de maneira depreciativa, o que acaba por criar 

comportamentos sociais negativos e o consequente insulamento social dessas pessoas. 

Para Goffman (1988), as pessoas com deficiência acabam por serem julgadas mais por 

suas deficiências do que por suas qualidades, dado o caráter preconceituoso dos valores 

erigidos e quinhoados pela sociedade.   

 Complementando as ideias de Goffman (1988), Becker (2008) assevera que a 

pessoa com deficiência não está regida pelos padrões de normalidade impostos pela 

sociedade, enquadrando-se como um indivíduo “desviante” ou “outsider”.  Mas o autor 

assevera que, apesar desse desvio, a pessoa com deficiência, não será necessariamente 

excluída da sociedade, uma vez que tende a ser reconhecida pelos seus pares.  

Tais fatos fizeram-me refletir acerca da possibilidade de uma pessoa com 

deficiência ser um indivíduo com as mesmas possibilidades de crescimento de qualquer 

outra pessoa. Seria possível, então, que todos esses conceitos segregadores5 e esse 

espectro que ronda a deficiência sejam retrógrados e errôneos? Essas pessoas seriam 

capazes de exercer quaisquer atividades, inclusive cursar um nível superior de educação, 

respeitadas suas limitações? Como nossas Instituições de Ensino Superior (IES) estão 

preparadas para recebê-los? Destes questionamentos, nascem a ideia e a motivação desta 

dissertação. 

Falarei, de maneira mais abrangente, sobre o Programa Incluir, uma política 

pública do Ministério da Educação. Para o desenvolvimento deste trabalho, darei ênfase 

às ações promotoras de acessibilidade nos espaços acadêmicos de educação superior, 

através da análise da política pública supramencionada, que distribuiu aportes financeiros 

às IES que promovessem acessibilidade em seus espaços entre os anos de 2005 e 2010. 

Dado que sou servidora pública de uma faculdade isolada do governo federal, a Escola 

Nacional de Ciências Estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, acho 

relevante estudar a trajetória da acessibilidade na educação superior, com a finalidade de 

aplicar, futuramente, os conhecimentos adquiridos em meu ambiente de trabalho, 

                                                 
4Ato de rotular como algo negativo, recriminar ou exercer preconceito sobre alguém ou alguma coisa. 

Colocar à margem da sociedade, excluir.  
5 Que causa separação e que estimula a divisão entre pessoas. 
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analisando as evoluções e as carências de acessibilidade, de maneira a contribuir para 

melhorias efetivas na instituição de ensino em questão. Sobre adaptação de estruturas, é 

importante ressaltar que, de acordo com a interpretação de Mantoan (2003), a instituição 

deve se adaptar aos alunos, e não o contrário. Isto é pressuposto essencial da educação 

inclusiva, objeto deste estudo. 

Este trabalho está recortado da seguinte maneira: no primeiro capítulo, serão 

introduzidos os conceitos teóricos da inclusão e da acessibilidade, percorrendo o 

panorama histórico da deficiência e passando pelas bases legais mais relevantes que 

respaldam o direito de acesso das pessoas com deficiência a todos os espaços de convívio 

social; o segundo capítulo é dedicado ao Programa Incluir – Acessibilidade na Educação 

Superior, fazendo uma análise comparativa dos objetivos lançados nos editais passados 

com os aportes distribuídos; no terceiro capítulo, será feito um estudo de caso na 

Universidade Federal Fluminense, IES partícipe do Incluir, com a finalidade de comparar 

as melhorias realizadas após o recebimento do incentivo governamental e verificar a 

mudança na qualidade de acesso e permanência no espaço acadêmico para deficiente. 

Ademais, vale ressaltar que foi adotada a seguinte metodologia: foi feita uma 

discussão teórica, cujo conteúdo discorre sobre os principais marcos históricos da 

acessibilidade e da inclusão, seguida de uma análise panorâmica da política pública 

“Programa Incluir”, com o fito de desenvolver um estudo de caso dentro da Universidade 

Federal Fluminense e entender os aspectos macros da aplicabilidade do Incluir na 

sociedade. Para o estudo de caso, utilizamo-nos de instrumentos qualitativo e 

quantitativo, a saber: foram feitas três entrevistas em profundidade e houve a aplicação 

de um survey online, com objetivo de medir a percepção dos entrevistados sobre a 

acessibilidade dentro na Universidade Federal Fluminense. O produto dessa dissertação 

é um diagnóstico da política pública analisada.   
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CAPÍTULO I – CONCEITOS DE INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE 

 

Neste capítulo, será feita uma revisão bibliográfica, com vistas a analisar os 

conceitos de acessibilidade e inclusão, perpassando pelas suas bases legais, assim como 

pelo panorama histórico da deficiência. Iremos percorrer, de forma breve, as sociedades 

humanas em diferentes momentos da nossa história, buscando entender um pouco a 

construção de estigmas que recaem sobre a pessoa com deficiência e os tratamentos 

oferecidos a esta. Observaremos de que maneira a deficiência esteve ligada à ideia de 

improdutividade econômica e cognitiva, “justificando”, portanto, a rejeição sofrida por 

esses indivíduos. Será feito um levantamento dos principais marcos legais da inclusão e 

da acessibilidade, com ênfase na educação superior, com vistas a subsidiar a defesa da 

ideia de que o Incluir, assim como as demais políticas de incentivo à inclusão de pessoas 

com deficiência, é uma iniciativa positiva para o longo processo de construção de uma 

sociedade mais justa e igualitária, que respeita as diferenças e as minorias, e busca 

desenvolver as capacidades individuais. 

 

1.1 Panorama da deficiência na história da humanidade: uma viagem no tempo 

 

 

Desde os primórdios de nossa existência, passamos por diversas formas de 

compreensão da deficiência, desde a pré-história, cujos registros são escassos, por tempos 

marcados pelo preconceito e pela rejeição, por ações assistencialistas, havendo a ausência 

de responsabilidades do governo e da sociedade para com o desenvolvimento universal 

das pessoas com deficiência, até a era da inclusão, onde a cidadania do deficiente passa a 

ser reconhecida, proporcionando a este espaço e direitos na sociedade. Assim, para 

melhor compreendermos as práticas sociais que nortearam o tratamento para com o 

deficiente em determinados momentos da história, é imperioso ter a noção do contexto 

temporal e cultural de cada época, entendendo cada período pelo qual transitou a 

concepção da deficiência.  

Na história da humanidade, segundo Durkheim (1996), por diversas vezes, as 

atitudes não são frutos de individualidade e os pensamentos nem sempre condizem com 

a forma de agir do ser humano. Muitas vezes, os indivíduos não param refletir sobre as 

questões que os permeiam, mas reproduzem o que já existe, tal como se fossem uma 

tábula rasa. O que tomam por verdade, desde a tenra infância, são os conhecimentos 

transmitidos através de seus antepassados, inclusive os preconceitos e crenças 
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excludentes para com aqueles considerados “defeituosos”, sem qualquer racionalidade ou 

questionamento acerca de suas reais capacidades. Isso é fruto do processo de socialização 

do indivíduo. 

Durkheim (1996) já afirmava em sua obra que as formas de agir, de pensar e de 

sentir exercem influência sobre os indivíduos, incitando-os a se acostumarem com as 

regras das sociedades às quais pertencem. Tal teoria, de acordo com o autor, chama-se 

Teoria do Fato Social. Mas o que tem a ver o Fato Social de Durkheim com a história da 

deficiência? A influência deve-se ao fato de o padrão de normalidade de uma sociedade 

ser o indivíduo saudável e dotado de todas suas faculdades mentais, sem o estigma da 

“malformação”, o que nos ajuda a explicar a rejeição sofrida pela pessoa com deficiência 

no decorrer da história da humanidade. Este conceito é reforçado quando indicado que 

 

As pessoas com deficiência, historicamente, foram avaliadas sobre suas 

potencialidades e possibilidades de inclusão e participação produtiva na 

sociedade, a partir de indicadores padronizados. Assim, sofrem os efeitos da 

diferença, muito mais pelos estigmas que as colocam na condição de incapazes, 

do que pelos limites da própria deficiência. Como consequência, compartilham 

entre si uma história de exclusão social, marcada pela assimilação dos estigmas 

que lhes foram atribuídos. (SENADO FEDERAL, 2005, p.9) 

 

 

 Na Era Primitiva, não temos evidências suficientes para embasar uma teoria sobre 

como o deficiente era tratado pelos demais. São poucos os autores que se debruçaram 

sobre o estudo da deficiência nesta Era. Bianchetti (1995) assevera que em uma sociedade 

que se sustentava pela caça, pesca e abrigo em cavernas, não sobrava espaço para aquele 

que não pudesse ser autossuficiente, logo, as pessoas com deficiência acabavam por 

serem desprezados pelo seu grupo. Por não haver abrigos com condições adequadas ou 

comida em abundancia, a conclusão à qual se chega é a de que essas pessoas não 

sobreviviam por muito tempo.  
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Figura 1: Ilustração de homens primitivos6. 

 

 

No Egito Antigo, as pessoas com deficiência existiram e sobreviveram nas mais 

variadas classes sociais. Existem obras de arte expostas em diversos museus espalhados 

pelo mundo que embasam essa teoria, dentre elas, a estátua de um harpista, localizada no 

The Oriental Institute, da Universidade de Chicago, um anão que viveu na V Dinastia 

Egípcia (Figura 2). Esculturas, afrescos, papiros, múmias e hieróglifos retratam 

“deficientes” físicos em diversos momentos e exercendo as mais variadas funções, a 

exemplo da Estela votiva da XIX Dinastia, que retrata uma pessoa com deficiência e sua 

família (Figura 3).  

Outro caso histórico foi o do Faraó Tutancâmon7, que também era deficiente físico 

(Figura 4). Em Ademais, arqueólogos encontraram papiros, cujas escrituras continham 

ensinamentos morais de respeito para com o deficiente, receitas médicas para tratamento 

de cegueira e outras doenças que eram ligadas à deficiência. Logo, existem provas de que 

o deficiente se integrou, de alguma maneira à sociedade nesse momento histórico. Sobre 

isso: 

 

Evidencias arqueológicas nos fazem concluir que no Egito antigo, há mais de 

5.000 a.C (cinco mil anos, antes de cristo), a pessoa com deficiência integrava-

se nas diferentes hierarquias e classes sociais (faraós, nobres, altos 

funcionários, artesãos, agricultores, escravos). A arte egípcia, os afrescos, os 

papiros, os túmulos e as múmias estão repletos dessas revelações. (GUGEL, 

2014, p. 02) 
 

                                                 
6 Fonte: http://www.ampid.org.br/ampid/Artigos/PD_Historia.php Acesso em 27 de maio de 2018 
7 O Faraó Tutancâmon foi um famoso monarca do Egito Antigo do período 1336 a 1327 a.C. Trata-se de 

um dos casos registrados através de ilustrações históricas com o uso de bengalas em pena juventude. 

http://www.ampid.org.br/ampid/Artigos/PD_Historia.php
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              Figura 2: Músico anão – V Dinastia 8. 

 
 

 

Figura 3: Estela votiva da XIX Dinastia e originária de Memphis, que pode ser vista no Museu Ny 

Carlsberg Glyptotek, em Copenhagen, Dinamarca9 . 

 

                                                 
8 Fonte: https://oi-idb.uchicago.edu/id/43136315-15a4-44ce-bbe1-23a176a71d40 Acesso em 27 de maio 

de 2018. 
9 Fonte: http://www.ampid.org.br/ampid/Artigos/PD_Historia.php Acesso em 27 de maio de 2018. 

https://oi-idb.uchicago.edu/id/43136315-15a4-44ce-bbe1-23a176a71d40
http://www.ampid.org.br/ampid/Artigos/PD_Historia.php
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Figura 4: Ilustração mostrando o Faraó Tutancâmon sobre sua bengala ao lado de sua esposa 

Ankhensanamun10. 

 

 
Figura 5: Papiro médico, contendo procedimentos para curar os olhos - Museu Britânico11. 

 

No desenrolar da história da humanidade, o conceito preestabelecido foi o de que 

o homem deveria ser “belo”, “produtivo”, “forte” e “desejado”. De acordo com Silva 

(1987), no que concerne à História Antiga e Medieval, a pessoa com deficiência recebia 

dois tipos de tratamento básicos: a morte e o desprezo, por um lado, e a piedade, por 

outro.  

Na Grécia Antiga, havia a cultura de supervalorização do corpo e da saúde, uma 

vez que os homens eram preparados, desde pequenos, para a guerra, e as mulheres, para 

a reprodução, o que era bastante comum naquela época. Aqueles que não nasciam em 

                                                 
10 Fonte: Hawass Z, Gad, YZ, Ismail S, Khairat R, Fathalla D, Hasan N, et al. Ancestry and Pathology in 

King Tutankhamun’s family. JAMA. 2010; 303(7):638-47. 
11 Fonte: http://www.ampid.org.br/ampid/Artigos/PD_Historia.php Acesso em 28 de maio de 

2018. 

 

http://www.ampid.org.br/ampid/Artigos/PD_Historia.php
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conformidade com os padrões de normalidade eram eliminados, abandonados ou atirados 

do aprisco12, como forma de limpeza étnica. Para Platão (2004), a deficiência era 

considerada como algo não admitido: “Aos inválidos não serão dados cuidados: serão 

simplesmente abandonados”. Já Aristóteles (1988) assevera: “quanto a saber quais filhos 

que se devem abandonar ou educar, deve haver uma lei que proíba alimentar toda 

criança disforme”. Na mitologia grega também há referências aos “inválidos”, dado que 

o Mito de Hefestos narra a história do ferreiro abandonado pela sua mãe, Hera, por ter 

uma das pernas mancas. Tal mitologia é narrada por Homero, em sua obra, A Ilíada. O 

conhecimento filosófico, cujas principais referências são Platão e Aristóteles, passou a 

ser base para o pensamento grego. 

Assim como na Grécia da antiguidade clássica, Roma e Esparta também são 

marcadas pelo histórico de “extermínio” das pessoas com deficiência, que eram 

considerados pessoas descartáveis, sendo desprovidos de quaisquer direitos. Eram vistos 

como aberrações ou como frutos da supervalorização do sobrenatural. A pessoa com 

deficiência não era enxergada sob a perspectiva da racionalidade, mas como resultado de 

um pensamento mítico, tais como feiticeiros ou bruxos, o que pode ser exemplificado 

pelo abandono de bebês recém-nascidos às margens do Rio Tibre ou em outros locais 

sagrados. Gracia (2006) afirma que, na Roma antiga, existia a Lei das Doze Tábuas, que 

garantia direito ao patriarca da família de matar a criança que nascesse com alguma 

deficiência. Para Bianchetti (1995), a sociedade Espartana tinha como cultura o 

“idolatrar” da perfeição humana, pois participavam de muitas guerras e precisavam dos 

atributos do corpo para serem bem-sucedidos. As reflexões de Silva (1987) ratificam essa 

compreensão, dado que, para o autor, as crianças recém-nascidas em Esparta deveriam 

ser analisadas por uma comissão de anciões e, se fossem julgadas como feias ou inaptas, 

ficariam sob custódia do Estado, que as arremessaria de um penhasco. 

A época do Império Romano foi sucedida pelo nascimento da Idade Média, que 

marcou o surgimento do Cristianismo. A instituição mais poderosa e que se mantinha 

resistente era a Igreja Católica, a qual detinha o monopólio da instrução formal da 

sociedade.  Por conta desse contexto, o conceito de pessoa com deficiência passou a ser 

moldado sob um viés assistencialista e caridoso, havendo uma transição do pensamento 

mítico para o filosófico. De acordo com Silva (1987), no Cristianismo, através da bíblia, 

                                                 
12 Segundo o dicionário da Língua Portuguesa, aprisco é uma espécie de curral onde se recolhem as ovelhas. 

No sentido subjetivo, significa à margem do convívio com a sociedade, tal como um local de punição ou 

segregação. 
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seu texto “sagrado”, o deficiente era visto como uma ferramenta usada para alertar a 

humanidade sobre os castigos divinos, e, ao mesmo tempo, como indivíduo digno de 

piedade, o que caracterizava uma contradição. Tal contradição entra em evidência no 

momento que a exclusão de pessoas com deficiência é concretizada pela construção de 

asilos ou retiros de isolamento, como maneira de fazer caridade, afastando dessas pessoas 

a oportunidade de se integrar ao convívio social e exercer atividades comuns, tais como 

trabalhar e estudar. De acordo com Silva (1987), o nascimento de novas ideias e a busca 

dos porquês racionais das perguntas entrariam em ascensão e revolucionariam, 

posteriormente, o conceito de igualdade, marcando o começo da Era Moderna. 

 
Na penosa história do homem portador de deficiência começava a findar uma 

longa e muito obscura etapa. Iniciava a humanidade mais esclarecida os 

tempos conhecidos como "Renascimento" - época dos primeiros direitos dos 

homens postos à margem da sociedade, dos passos decisivos da medicina na 

área de cirurgia ortopédica e outras, do estabelecimento de uma filosofia 

humanista e mais voltada para o homem, e também da sedimentação de 

atendimento mais científico ao ser humano em geral. (SILVA, 1987, p. 127) 

 

 

A Era Moderna é marcada pelo Renascimento e pelo Iluminismo, eventos que 

dariam figura ao racionalismo e revolucionariam o conceito de igualdade, especialmente 

na época da Revolução Francesa em 1789. Neste interim, houve a fecundação de novas 

estruturas políticas, sociais e econômicas nas sociedades de todo o mundo. Por conta de 

uma falta de dados, levantamos como hipótese que inclusão não existia de fato, assim 

como a aceitação e participação das pessoas com deficiência na sociedade, mas 

concepções médicas de deficiências como patologias começavam a dar explicações à 

condição da pessoa com deficiência, fruto do pensamento científico incipiente. Métodos 

de comunicação e tratamento de pessoas com deficiência começavam a florescer, a 

exemplo de Juan Pablo Bonet e Pedro Ponce de Leon13, homens revolucionários de suas 

épocas que criaram técnicas para a comunicação com pessoas surdas através de 

linguagem de sinais (Figura 6). Essa concepção médica e assistencialista da deficiência 

também é exemplificada pela criação de hospitais especializados em ortopedia para 

tratamento das pessoas mutiladas em guerras.  

Atravessando os muros da história da deficiência, no tocante à deficiência mental, 

o francês Philippe Pinel14 defendeu a ideia de que “deficientes” mentais deveriam ser 

                                                 
13 Espanhóis reconhecidos por introduzirem métodos de comunicação de pessoas com deficiência 

auditiva. 
14 Philippe Pinel (1745 a 1826) foi um médico francês que ficou famoso por trabalhos com deficientes 

mentais. Pinel (apud PEREIRA, M.E.C. 2004, p. 114) afirma que "Os alienados, longe de serem culpados 
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tratados como pessoas doentes, e não somente como pessoas violentas. Enquanto isso, o 

código de transmissão de mensagens de guerra criado pelo capitão do exército francês, 

Charles Barbier, seria apresentado ao Instituto Nacional dos Jovens Cegos de Paris, o que 

se transformaria, mais tarde por intermédio de Louis Braille15, no famoso alfabeto 

Braille16, instrumento valioso utilizado até hoje como meio de comunicação de pessoas 

com deficiência visual.  

 

 

Figura 6: Alfabeto de sinais elaborado por Pablo Bonet em seu livro “Reduction de las letras y arte 

para ensenar a hablar los mudos”17. 

  

Os instrumentos de locomoção de pessoas com deficiência física também foram 

se aperfeiçoando, conforme verificado nas figuras a seguir.   

 

  

 

Figura 7: “1ª imagem de uma cadeira de rodas escavada em 

pedra em um sarcófago na China”.  Imagem do século VI18.                                                                          

 

 

 

 

 

                                                 
a quem se deve punir, são doentes cujo doloroso estado merece toda a consideração devida à humanidade 

que sofre e para quem se deve buscar pelos meios mais simples de restabelecer a razão desviada". Pinel 

acreditava que que seria possível influenciar o comportamento de deficientes mentais positivamente por 

meio de atitudes mais humanas e compassivas, estudando racionalmente o fenômeno da alienação.  
15 Louis Braille (1809 a 1852) foi o criador do sistema de leitura para cegos que recebeu seu nome, 

braille. 
16 “O BRAILLE é lido da esquerda para a direita, com uma ou ambas as mãos. Cada célula permite 63 

combinações de pontos. Podem-se designar combinações de pontos para todas as letras e para a pontuação 

da maioria dos alfabetos. Vários idiomas usam o BRAILLE. Pessoas com prática conseguem ler até 200 

palavras por minuto.” Fonte: http://www.ampid.org.br/ampid/Artigos/PD_Historia.php 
17 Fonte: http://www.ampid.org.br/ampid/Artigos/PD_Historia.php Acesso em 28 de maio de 2018. 
18 Fonte: http://www.ampid.org.br/ampid/Artigos/PD_Historia.php Acesso em 28 de maio de 2018. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1809
https://pt.wikipedia.org/wiki/1852
https://pt.wikipedia.org/wiki/Braille
http://www.ampid.org.br/ampid/Artigos/PD_Historia.php
http://www.ampid.org.br/ampid/Artigos/PD_Historia.php
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Figura 8: “Stephen Farfler era paraplégico e construiu 

uma cadeira de rodas para se locomover. Era feita em 

madeira, com duas rodas atrás e uma na frente, acionada 

por duas manivelas giratórias”. Imagem de 165519. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: “Início das competições entre cadeirantes, no 

Centro de Reabilitação de Stoke Mandeville, Inglaterra”.  

Imagem das décadas de 50 e 60, aproximadamente entre 

1952 e 196420.                           

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: “Everest e Jennings projetaram a 1ª cadeira dobrável.” 

Imagem de 193221. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Fonte: http://www.ampid.org.br/ampid/Artigos/PD_Historia.php Acesso em 28 de maio de 2018. 
20 Fonte: http://www.ampid.org.br/ampid/Artigos/PD_Historia.php Acesso em 28 de maio de 2018. 
21 Fonte: http://www.ampid.org.br/ampid/Artigos/PD_Historia.php Acesso em 28 de maio de 2018. 

http://www.ampid.org.br/ampid/Artigos/PD_Historia.php
http://www.ampid.org.br/ampid/Artigos/PD_Historia.php
http://www.ampid.org.br/ampid/Artigos/PD_Historia.php
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Figura 11: Cadeira de rodas motorizada. Século XX. 

 

 

Dadas as evoluções constantes na tecnologia das cadeiras de rodas (Figuras 7, 8, 

9, 10 e 11), a sensação de incapacidade do deficiente físico pôde ser mitigada. Essas 

evoluções proporcionaram às pessoas com deficiência maior autonomia de locomoção e 

consequente exercício de atividades que antes eram impeditivas em decorrência de suas 

limitações. Atualmente, essas pessoas têm maior participação social, por exemplo, no 

emprego, e na sua qualidade de vida.  

Na atualidade (séculos XIX, XX e XXI), o estudo da deficiência foi ganhando 

maior espaço, a concepção médica foi ampliada para o atendimento especializado e 

estudos acadêmicos com recursos tecnológicos assistidos. A deficiência não mais se 

limitava a uma questão médica e passou a ser tratada nos diversos campos do saber. As 

escolas começam a se preparar para intervir no aprendizado dessas pessoas e ocorre 

mudança significativa de visão sobre a deficiência.  

No século XIX já são dados os primeiros passos em direção à inclusão, através da 

criação de centros de educação especializados. No Brasil, por exemplo, D. Pedro II funda 

instituições para formação educativa de pessoas com deficiência no Rio de Janeiro, como 

o Imperial Instituto de Surdos Mudos22 (1856), hoje conhecido como Instituto Nacional 

de Educação de Surdos – INES, e o Imperial Instituto de Meninos Cegos, o atual Instituto 

Benjamin Constant – IBC23 (1854).  

                                                 
22 O INES foi criado em 1856, sob a influência do educador surdo francês Eduard Huet, e passou por 

diversas denominações ao decorrer de sua trajetória, chamando-se, hoje, de Instituto Nacional de Educação 

de Surdos. Site: http://www.ines.gov.br/  
23 O atual Instituto Benjamin Constant nasceu em 1854, sob o nome “Imperial Instituto de Meninos Cegos”, 

por iniciativa de José Álvares de Azevedo, cego de nascença, cuja experiência vivida no Real Instituto dos 
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Ainda sob o viés do espectro educacional da situação, inicialmente, apesar dos 

esforços iminentes para a integração da pessoa com deficiência no âmbito escolar, o 

processo era concebido, em grande parte, de maneira assistencialista, visando apenas o 

cumprimento de obrigações morais e legais. Mesmo que o pensamento coletivo tivesse 

avançado ao ponto de haver a consciência de que esse indivíduo precisava ser educado e 

estar no meio dos demais, e que a sua aprendizagem se daria de maneira compartilhada 

entre professor e aluno, tal atribuição era vista como um “tabu”, surgindo medidas 

preventivas e curativas que promoveriam o atendimento educacional em organizações de 

cunho assistencialista e terapêutica, pois havia e ainda há carência de profissionais 

especializados para realizar a difícil tarefa de educar. Ora, se tal tarefa não é fácil para os 

alunos ditos normais, imagina, então, para aqueles que apresentam dificuldades de 

locomoção, audição, visão, intelectual ou múltipla? 

Temos de admitir, entretanto, que o século XXI tem sido decisivo para o 

aperfeiçoamento das instituições como um todo e dos instrumentos já existentes – 

cadeiras de rodas, muletas e comunicação por sinais. Essas ferramentas estão se 

aperfeiçoando com ajuda da tecnologia e a sociedade vem se organizando coletivamente 

para mitigar os problemas e para melhor atender a pessoa com deficiência, em todos os 

aspectos, não mais se limitando à concepção terapêutica. 

É possível perceber o quão sutil e o quão lenta vem sendo a mudança do 

tratamento da pessoa com deficiência. Notamos uma evolução gradual. Ainda podemos 

enxergar a limitação das instituições, da participação nas atividades sociais e na efetiva 

busca pela cidadania do indivíduo com deficiência.  

A batalha pela integração do deficiente ainda persiste e caminha para conceitos 

mais amplos do que a simples integração aos meios de convívio comum, caminha para a 

inclusão social. Essa tão almejada inclusão social é um grande objetivo a ser alcançado e 

a jornada para que essas barreiras sejam transpostas não é fácil. Para que isso aconteça, 

nós, seres sociais, não mais podemos aceitar discursos de padronização do “homem”. 

Nós, como sociedade, devemos buscar adequação para atender à diversidade que tanto 

nos enriquece, e mesmo que esse ideal de sociedade exija tempo e esforço, ainda 

acreditamos numa igualdade que respeite e valorize as diferenças.  

 

                                                 
Meninos Cegos de Paris lhe rendeu competência ímpar para lutar pela criação de uma instituição brasileira 

nos mesmos moldes desta que o havia acolhido na França. Site: http://www.ibc.gov.br/ 
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1.2 Acessibilidade e Inclusão: conceitos e reflexões 

 

O direito destinado às pessoas com deficiência tem uma história que vem se 

lapidando com o decorrer do tempo. Dado que o mundo passa por sucessivas mudanças 

no âmbito da seguridade e dos direitos, e que novas tecnologias estão eclodindo a todo 

vapor e a todo momento em nossa sociedade, não podemos deixar de questionar como se 

dá a adaptação da pessoa com deficiência perante todas essas mudanças. Para Pinheiro 

(1997), apesar dos avanços significativos no que concerne às conquistas de direitos pelas 

pessoas com deficiência, todo o engajamento dos mais variados movimentos sociais que 

lutam em prol dos direitos das pessoas com deficiência ainda é muito recente, motivo 

pelo qual essas pessoas ainda carecem de uma vida independente, autossustentada e plena. 

Ainda existem barreiras que colocam essas pessoas à margem da sociedade e que 

precisam ser suplantadas. A verdade é que a sociedade não tem conseguido suportar a 

diversidade tecnológica que ela mesma constrói, e que isso é um fator de alta 

complexidade quando tratamos da questão de adaptação. Exemplificando, se, por um 

lado, é excelente que haja uma cadeira de rodas motorizada disponível no mercado, por 

outro, temos que dar subsídios para que a pessoa que vai manusear essa cadeira saiba 

como utilizá-la corretamente, o que muitas vezes não acontece, e “essa situação se 

intensifica junto aos mais carentes, pois a falta de recursos econômicos diminui as 

chances de um atendimento de qualidade” (MACIEL, 2000, p.53). Isso corrobora a 

questão complexa do alto custo da tecnologia em contraste com a realidade financeira da 

pessoa que precisa desta. Muitas pessoas não têm como pagar pelos melhores meios de 

acessibilidade (e estes são caros) e fato é que os recursos públicos para esse tipo de 

incentivo ainda são escassos. Refletindo sobre essas constantes transformações, e sob o 

viés educacional, chegamos ao questionamento de que, se conviver com o “novo” não é 

fácil para os que não possuem deficiência, imagine, então, para aqueles que a possuem. 

Ademais, há as pessoas com deficiência que sofrem mais “pelos estigmas que os colocam 

na condição de incapazes, do que pelos limites da própria deficiência” (SENADO 

FEDERAL, 2005, p.9). Isso não nega o fato de existirem, por outro lado, as pessoas com 

deficiência que sofrem mais pelos próprios limites que a deficiência impõe do que pelos 

padrões e preconceitos impostos pela sociedade. 

Surgem, então, as primeiras manifestações de descontentamento daqueles que 

sofrem e se importam com a atual situação e, consequentemente, uma crise de 

paradigmas. Com relação a isso, Mantoan (2003) assevera que a crise de paradigmas, 
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referente à inclusão escolar24, acontece quando novos modelos inclusivos começam a 

emergir no mundo, desestruturando os padrões preestabelecidos e rompendo as bases dos 

modelos tradicionais de educação. 

 

Uma crise de paradigma é uma crise de concepção, de visão de mundo e 

quando as mudanças são mais radicais, temos as chamadas revoluções 

científicas. O período em que se estabelecem as novas bases teóricas suscitadas 

pela mudança de paradigmas é bastante difícil, pois caem por terra os 

fundamentos sobre os quais a ciência se assentava, sem que se finquem de todo 

os pilares que a sustentarão daí por diante. (MANTOAN, 2003, p.11) 

 

Diante disso, somos constantemente desafiados a transpor as barreiras do 

conhecimento e das dificuldades pelas quais passamos. Agimos sempre pensando em nos 

atualizar perante as rápidas transformações que mundo sofre. Nesse cenário caótico em 

que nos encontramos, não podemos nos deixar sucumbir ao espectro da obsolescência, 

devemos agir para buscar alternativas inclusivas e normas igualitárias que amparem a 

todos, sem distinção de pessoas, buscando a inclusão dos indivíduos em todos os níveis 

de ensino e, no caso dessa dissertação, a acessibilidade e a inclusão das pessoas com 

deficiência na educação superior. Mas quais seriam os conceitos de inclusão e 

acessibilidade, e que normas igualitárias dariam conta de aparar as frestas da 

marginalização do deficiente na educação brasileira?  

Vale ressaltar que "a aplicação da norma igualitária para as situações concretas 

implica o conceito de equidade [...] que toma a norma igualitária e, ao ser aplicada em 

um caso concreto, elimina uma discriminação e introduz uma relação mais justa entre os 

sujeitos" (Cury, 2005, p. 45). E esse é o princípio norteador da inclusão que defendemos 

neste trabalho. 

Cury (2005) também defende a ideia de que existe um paradoxo entre inclusão e 

exclusão, de maneira que “há uma dialética entre a inclusão (o de dentro) e a exclusão 

(o de fora) como termos relacionais em que um não existe sem o outro. Excluir é tanto a 

ação de afastar como a de não deixar entrar” (p.14). Nesse sentido incluir seria, 

“adentrar um lugar até então fechado e que, por encerrar determinadas vantagens, não 

era, até então, compartilhado com outros” (CURY, 2005, p.14) 

 

 

                                                 
24 O conceito de “inclusão escolar”, embora utilizado pela Maria Teresa Eglér Mantoan num contexto de 

níveis mais básicos de educação, está sendo empregado nesta dissertação de maneira abrangente, abordando 

todos os níveis de ensino, especialmente o superior.   
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Conceitua-se a inclusão social como o processo pelo qual a sociedade se adapta 

para poder incluir, em seus sistemas sociais gerais, pessoas com necessidades 

especiais e, simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na 

sociedade. A inclusão social constitui, então, um processo bilateral no qual as 

pessoas, ainda excluídas, e a sociedade buscam, em parceria, equacionar 

problemas, decidir. Sobre soluções e efetivar a equiparação de oportunidades 

para todos. (SASSAKI, 1997, p.3)  

 

Tal como processo bilateral, em que inclusão e exclusão convivem 

simultaneamente, a ideia defendida neste trabalho da inclusão escolar que respeita as 

diferenças e reafirma a igualdade de direitos e acesso à educação para todos 

indistintamente precisa ser aquela que não pratique, de acordo com Mazzotta (2008), uma 

“inclusão selvagem”, que é aquela que impõe a matrícula e permanência das pessoas com 

deficiência em ambientes acadêmicos supostamente idênticos, imitando uma falsa 

realidade de garantia da igualdade de condições nos espaços escolares, e que desconsidera 

as reais necessidades especiais deste segmento da população escolar com deficiência. 

Nesse mesmo contexto, Mazzotta (2008) também afirma que a educação que de fato se 

pretende inclusiva precisa ser implementada de maneira responsável, a fim de oferecer 

condições reais e eficazes de acesso e permanência das pessoas com deficiência num 

ambiente escolar de qualidade. 

Pensando no tema central dessa dissertação, o conceito de inclusão na educação 

começou a ser disseminado no Brasil na década de 90, com a Declaração 

Mundial sobre Educação para Todos e com a Declaração de Salamanca, sendo 

posteriormente difundido por estudiosos, a exemplo de Maria Teresa Eglér Mantoan, 

Margareth Diniz e Carlos Roberto Jamil Cury. Fortemente associados ao conceito de 

inclusão, a autonomia, a independência e o empoderamento são pilares da educação 

inclusiva. Neste novo modelo, as instituições devem se adaptar para acolher seu público, 

independentemente de suas peculiaridades, sejam étnicas, religiosas, físicas ou 

emocionais. De acordo com Mantoan (2003), não se trata de resolver o problema 

colocando um aluno deficiente em uma classe especial, trata-se de prover os insumos que 

se fizerem necessários para que esse aluno seja tratado com igualdade de condições na 

sala comum, respeitando suas limitações. Implica mudar radicalmente o pensamento da 

comunidade acadêmica, de maneira a pensar amplamente, sair da cápsula de padrões de 

normatividade que nos limitam e revitalizar a educação, apropriando-a como um sistema 
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que reconhece e valoriza as diferenças25. Ainda de acordo com os ideais defendidos por 

Mantoan (2003), a inclusão é a (re)afirmação constante da identidade individual e coletiva 

e a valorização de cada peculiaridade que o ser humano possui, é enxergar o indivíduo tal 

como ele é em detrimento de dos padrões de normalidade impostos pela sociedade.  

Para Diniz (2012), a instituição26 deverá promover insumos para que seus alunos 

sejam efetivamente incluídos e educados no meio escolar de modo igualitário, na medida 

de suas desigualdades e respeitando as peculiaridades de cada um. A autora ainda faz uma 

comparação crítica à aplicabilidade inadequada do conceito de inclusão escolar em muitas 

escolas, ao contestar o que por muitas vezes é executado de maneira errada no cotidiano 

acadêmico, onde “... o (a) aluno (a) deve adaptar-se à escola, e não há necessariamente 

uma perspectiva de que a escola irá mudar para acolher cada vez mais uma diversidade 

maior de alunos ...” (DINIZ, 2012, p.32). 

No entanto, o pensamento inclusivo ainda encontra resistência em nossa sociedade 

porque tendemos a pensar no deficiente como uma pessoa “portadora”27 de um estigma, 

tal como uma marca indelével que não pode ser removida, uma pessoa fadada às 

condições que o limitam e com quem devemos ser tolerantes, tal como se a tolerância 

fosse plasmada por um certo tom de superioridade de quem tolera. As pessoas com 

deficiência foram e ainda são enxergados como pessoas com doenças que devem ser 

tratadas, sendo esquecidas suas necessidades de cidadania e colocados à margem da 

sociedade. Deparamo-nos com sentimentos de compaixão e, por isso, não entra em nossa 

mente a ideia de que esse indivíduo tem dificuldades que não necessariamente o 

impossibilitam de viver dignamente. Nosso foco está mais em suas limitações do que nos 

avanços que essa pessoa pode ter em sua jornada pessoal, profissional, acadêmica, etc.  

Sobre a questão pedagógica que abrange a inclusão, há um imbróglio dentro das 

instituições de ensino, pois os docentes ainda se sentem inseguros para lidar com a 

diversidade dentro da sala de aula e a comunidade acadêmica em geral tende a indagar se 

                                                 
25 Expressão amplamente defendida pela professora Maria Teresa Eglér Mantoan em sua obra “INCLUSÃO 

ESCOLAR O que é? Por quê? Como fazer?”, que propõe uma nova visão da educação, sob o amparo da 

inclusão.   
26 Embora Margareth Diniz se refira especificamente às instituições escolares de educação básica, 

acreditamos que as ideias defendidas pela autora tenham aplicabilidade ampliada aos demais níveis de 

educação, inclusive ao superior.  
27 No Brasil, é muito comum o uso do termo ”portador de deficiência”. A comunidade com deficiência tem 

questionado tal termo, alegando que elas não “portam deficiência” e a deficiência não pode ser enxergada 

como algo a ser portado, tal como uma arma ou um documento de identificação pessoal. O termo que vem 

sendo utilizado atualmente é “pessoa com deficiência”.  
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a qualidade do ensino irá piorar tendo que adequar seus conteúdos e a didática para 

acolher os alunos com deficiência.  

Essa questão pedagógica nas instituições escolares é complexa, mas tem 

condições de ser resolvida se houver compreensão de mundo levando em conta todas as 

diferenças, sejam culturais, sociais, étnicas, religiosas, de gênero e de limitações pessoais, 

oferecendo a todos igualdade de condições. Endossamos que, no conceito inclusivo, 

igualdade e diferença caminham juntas e coexistem, pois cada indivíduo tem uma 

concepção própria de mundo, o que o torna ser único, que não tem fim em si mesmo. 

Diferença não deve ser confundida com desigualdade. Óbvio que em um ambiente onde 

todos são diferentes há conflitos e contradições, o que torna a inclusão ainda mais 

desafiadora. Ora, se não há conflito, como haverá transformação? Aprendemos uns com 

os outros, não adquirimos conhecimento e tampouco mudamos nossas ideias na inércia. 

E a contradição é o berço da transformação que precisamos para atingir a (R)evolução 

que queremos.  A respeito disso, (MACIEL, C. E.; ANACHE, A. A. 2017, p.72) também 

concordam que “[...] o processo educativo, no contexto atual, conjuga igualdade e 

diferença como valores indissociáveis e avança em relação à ideia de garantia de direitos 

básicos ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e 

fora do sistema educacional”. 

Diante das atuais discussões sobre inclusão, surgem questionamentos acerca de 

como essa teoria seria utilizada na prática. A acessibilidade, objeto desse estudo, surge 

como uma ferramenta viabilizadora deste processo inclusivo. Mas o que seria 

acessibilidade? De acordo com a Lei nº 5.296 de 2004, acessibilidade é   

 

[...] a condição para utilização, com segurança e autonomia, total 

ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das 

edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e 

meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de 

deficiência ou com mobilidade reduzida.  

 

 

Dados os fatos expostos, poderíamos afirmar, portanto, que o conceito de 

acessibilidade está intrinsicamente vinculado ao de inclusão, diferenciando-se deste por 

tratar de como o acesso de pessoas com deficiência a espaços físicos será 

operacionalizado, especificando cada tipo de deficiência e possibilitando que as barreiras 

sejam removidas. Ou seja, a acessibilidade é um meio pelo qual a inclusão se concretiza 

no espaço físico. 
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Existem vários tipos de deficiência e, para cada uma delas, existem práticas de 

acessibilidade diferentes. Como embasamento teórico, é relevante listar, mesmo que 

sucintamente, alguns tipos comuns de deficiência existentes e as ferramentas de 

acessibilidade aplicáveis a cada caso.  

Tomando por base a cartilha “Acessibilidade: Passaporte para a Cidadania das 

Pessoas com Deficiência”, um Guia de orientações básicas para a inclusão e convivência 

de pessoas com deficiência, elaborado pela Comissão de Acessibilidade do Senado 

Federal, publicada em 2005, existem os seguintes tipos de deficiências: 

• Deficiência Física; 

• Deficiência Visual; 

• Deficiência Múltipla; 

• Condutas Típicas; 

• Deficiência Auditiva; 

• Deficiência Mental; 

• Surdo-cego; 

• Mobilidade Reduzida. 

Para cada deficiência listada acima, existem inúmeros artefatos, sejam softwares, 

alfabetos, aparatos físicos e sensoriais, todos ferramentas imperiosas que tornam a 

acessibilidade possível. Exemplificando, para a deficiência física, existem andadores, 

muletas e cadeiras de rodas (Figura 12); para a deficiência visual, existe o alfabeto Braille 

e para a deficiência auditiva, existe a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS (Figura 13). 

Estes são alguns dos meios mais comuns dentro desse vasto rol de mecanismos úteis para 

adequar nossas estruturas e introduzir o deficiente na sociedade, promovendo a inclusão, 

facilitando a locomoção e a comunicação, por exemplo. 
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Figura 12: Andador, muletas e cadeira de rodas, respectivamente. 

 

 

 

 

Figura 13: Alfabeto em Braille e alfabeto da Língua Brasileira de Sinais28. 

 

 
 

No entanto, existem muitos empecilhos para que a acessibilidade saia da teoria e 

seja devidamente aplicada na práxis29, tais como disponibilidade orçamentaria, recursos 

tecnológicos, assistência médica e preparação profissional. Para que o ideal de sociedade 

igualitária e inclusiva se materialize, há necessidade de definição de políticas, planos e 

ações governamentais e civis que “propiciem oportunidades e condições favoráveis de 

acesso e participação para todas as pessoas, respeitando e valorizando suas diferenças 

                                                 
28 Este alfabeto está sendo reapresentado neste trabalho para fins didáticos (Ver figura 6). Trata-se do 

mesmo alfabeto, visto por diferentes ângulos.  
29 Experiência prática, vivência.  É a ação reflexiva que concretiza as mudanças que desejamos. “A práxis, 

porém é reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo [...]”. FREIRE, P. Pedagogia do 

Oprimido. 17. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1994. p. 21.  
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e necessidades” (Senado Federal, 2005). O que se propõe, é a eliminação das barreiras 

funcionais para o acesso do deficiente às IES.  

Devemos observar, entretanto, que não basta apenas programar ou deslocar 

recursos para melhorar acessibilidade física e pedagógica do deficiente na instituição se 

esses recursos serão implementados de maneira a segregar o aluno. O conceito de inclusão 

abrange o pensamento e a consciência coletiva, e a acessibilidade abrange os meios pelos 

quais a inclusão será possível. Não basta apenas disponibilizar um espaço para o 

deficiente, tal indivíduo precisa ser membro ativo e participativo da comunidade de um 

modo geral e da comunidade acadêmica no âmbito da análise do Incluir, sob o viés deste 

trabalho. Ademais, o conceito de inclusão considera as necessidades de todos os alunos, 

da coletividade, e não apenas da pessoa deficiente.  

Frente aos conceitos de acessibilidade e inclusão, as instituições de ensino não 

podem mais se omitir, tampouco marginalizar pessoas em virtude de suas dificuldades e 

deficiências. Ora, se são meios de instrução, formação de conhecimento e difusão de 

ideias, nossas escolas e universidades precisam dar a partida nesse processo de 

democratização e transformação cultural, incluindo o deficiente no meio acadêmico e 

oferecendo-lhe todas as oportunidades que são deferidas aos demais. Ademais, faz-se 

muito importante que o deficiente seja ouvido para o fortalecimento do diálogo dentro da 

comunidade acadêmica, a fim de dar voz a todos que desta participam, pois não haverá 

democracia sem a participação comunitária nas discussões e na tomada de decisões. O 

que precisamos é romper com esse obsoleto modelo de pensamento e utilizar o 

conhecimento como prática que ocasiona a reviravolta que a inclusão e a acessibilidade 

requerem.  

Essa reviravolta exige, em nível institucional, a extinção das categorizações e 

das oposições excludentes — iguais X diferentes, normais X deficientes — e, 

em nível pessoal, que busquemos articulação, flexibilidade, interdependência 

entre as partes que se conflitavam nos nossos pensamentos, ações e 

sentimentos. (MANTOAN, 2003, p.14). 

 

1.3 Bases legais da acessibilidade no Brasil 

 

 

 Dado que o conhecimento é difundido por contextualização e integração de 

saberes30 e, como forma de ratificar as conquistas históricas obtidas pelas pessoas com 

                                                 
30 MANTOAN, M. T. E. INCLUSÃO ESCOLAR O que é? Por quê? Como fazer? 1. ed. São Paulo: 

Moderna, 2003, p.13. 
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deficiência31, à acessibilidade foi assegurado um lugar na legislação brasileira, 

homologando o reconhecimento ontológico do acesso das pessoas com deficiência a 

todos os espaços de convívio social, aos bens e às informações. Assim, é interessante 

apresentar o panorama legal que vem sendo traçado sobre a deficiência no Brasil para 

evidenciar o quão recente é este tema. Este tópico aborda o amparo legislativo que as 

PCD’s têm recebido, abrindo margem para posterior discussão comparativa entre o que 

foi estabelecido e o que foi implementado até então, no tocante à acessibilidade de 

algumas IFES do país. 

Até final da década de 80, as políticas de inclusão e acessibilidade eram escassas, 

isso porque as práticas sociais de exclusão sempre foram imperativas, assim como não 

havia uma reflexão ampla na sociedade em prol da inclusão. Estes hábitos em geral 

incluíam as próprias as pessoas com deficiência, que se colocavam à margem da 

sociedade. Diante do novo cenário político e com da promulgação da Constituição de 

1988, há um avanço significativo na disseminação de leis que tratam sobre o assunto 

deficiência na estrutura governamental, uma vez que reconhece o interesse público do 

Estado e concede espaço para o fomento do debate das políticas de inclusão e 

acessibilidade, dando voz ao deficiente.  

De acordo com consulta realizada ao site do Palácio do Planalto32, existem 

registros de 3 (três) Normas Constitucionais, 33 (trinta e três) Leis Federais e 19 

(dezenove) Decretos que fazem parte do rol de medidas para a promoção da inclusão da 

pessoa com deficiência no Brasil. Como o objeto maior desse estudo é uma política 

pública federal de educação superior e a fim de deixar o texto mais sucinto, não foram 

contabilizadas as normas estaduais e municipais. Dado que a legislação que discorre sobre 

“inclusão e acessibilidade” é vasta, achamos relevante nos limitarmos a um recorte 

temporal, perpassando brevemente sobre algumas das bases legais mais relevantes para 

esta dissertação que norteiam o assunto, pois será mais didático expor, através de uma 

linha do tempo, a legislação inerente a esse tema, desde a promulgação da Constituição 

de 1988, até os tempos atuais, acrescida da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

documento da Organização das Nações Unidas (ONU), que surge como marco pós-guerra 

e é utilizado como base instrumental para consolidar a paz e os valores humanos de 

liberdade, igualdade e fraternidade. Para fins de análise, não consideramos todas as 

                                                 
31 PCD’s é maneira abreviada de nos referirmos às “pessoas com deficiência”. 
32 Para maiores detalhes sobre as leis que regem a inclusão da pessoa com deficiência, segue o site do 

Palácio do Planalto: http://www4.planalto.gov.br/ipcd/assuntos/legislacao  

http://www4.planalto.gov.br/ipcd/assuntos/legislacao
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normas, mas somente as mais relevantes para esta dissertação. Vale ressaltar que existem 

diversas Leis Federais, Estaduais, Municipais, Acordos e Tratados internacionais que 

norteiam a temática da acessibilidade. Caso fossem considerados todos os dispositivos 

legais sobre o assunto, o texto ficaria demasiadamente prolixo e fugiria da temática 

central, que é acessibilidade na educação superior através da análise de uma política 

pública específica do governo federal, o Incluir. 

 

Figura 14: Linha do tempo (legislação). 

 

Dado o engajamento da ONU perante os direitos humanos, faz-se necessário falar 

sobre o papel da Declaração Universal dos Direitos Humanos nos avanços e desafios da 

inclusão de pessoas com deficiência em âmbito mundial. Tal documento, considerado 

como a espinha dorsal da luta contra a opressão e a discriminação em nível mundial, foi 

ratificado pelo Brasil na Constituição Federal de 198833 e é de suma importância, pois 

considera que os povos das Nações Unidas proclamam “a sua fé nos direitos 

fundamentais do Homem, na dignidade e no valor da pessoa humana, na igualdade de 

direitos dos homens e das mulheres e se declaram resolvidos a favorecer o progresso 

social e a instaurar melhores condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla”. 

Os Estados membros também se comprometem, através da adesão a este documento, a 

promover “o respeito universal e efetivo dos direitos do Homem e das liberdades 

                                                 
33 C.F. 1988, Art. 5º, caput: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à 

igualdade, à segurança e à propriedade [...]” 
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fundamentais”, ou seja, a comunidade internacional está se mobilizando para acolher as 

diferenças, o que significa incluir e não discriminar pessoas por qualquer motivo. Quando 

a Declaração Universal dos Direitos Humanos fala em “instaurar melhores condições de 

vida”, em “progresso social” e em “igualdade de direitos”, mesmo que esses conceitos 

sejam abrangentes e pouco específicos, podemos inferir que todas as pessoas estão 

incluídas nesse contexto, inclusive as pessoas com deficiência, o que significa um grande 

avanço, que vai de encontro à exclusão pela qual essas pessoas passam no decorrer de 

suas vidas. 

A Constituição Federal em vigor, instrumento máximo que rege a organização e 

funcionamento do nosso país desde 1988, é popularmente conhecida como a 

“Constituição Cidadã”, pois traz em seu texto medidas democráticas. No que concerne à 

temática da educação inclusiva e acessível às pessoas com deficiência é mencionada, 

explicitando já em seus primeiros artigos que devem ser levadas em consideração a 

dignidade da pessoa humana, a liberdade, a igualdade e a proibição da discriminação em 

função de quaisquer motivos, conforme os artigos a seguir:    

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos:  

I – a soberania;  

II – a cidadania;  

III – a dignidade da pessoa humana;  

IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;  

V – o pluralismo político.  

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 

...  

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade”. 

...  

Art. 7º, XXXI – proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e 

critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência.  

...  

Art. 23º, II – cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das 

pessoas portadoras de deficiência; 

 ...  

Art. 24º, XIV – proteção e integração social das pessoas portadoras de 

deficiência;  

...  

Art. 37º, VIII – a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para 

as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão [...]  

 

(BRASIL. Constituição Federal de 1988, art. 1). 
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Dado que a igualdade e a proibição da discriminação são pressupostos do 

pensamento inclusivo, a Constituição Federal propõe que o amparo às pessoas com 

deficiência seja amplamente difundido, direcionando o âmbito trabalhista, da saúde, da 

assistência social e da proteção e da integração da pessoa com deficiência. Nosso 

ordenamento jurídico é claro sobre este assunto e se posiciona a favor da acessibilidade 

como direito fundamental que deve ser protegido sob o prisma do princípio da igualdade 

(Art. 5º), tratando os desiguais de forma especial e na medida de suas desigualdades. 

Entretanto, não podemos confundir o termo “na medida de suas desigualdades” com um 

enfoque limitado, haja vista que deficiência não é sinônimo de incapacidade. Pelo 

contrário, quando falamos em tratar “na medida de suas desigualdades”, referimo-nos ao 

desenvolvimento do potencial do deficiente de maneira específica, individual e 

acolhedora, e não como prática de omissão e exclusão. 

Ainda na década de 80, foi promulgada a Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, 

que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência e sua integração social. Tal 

lei foi de grande importância por ordenar os órgãos da administração pública direta e 

indireta a dispensar, no âmbito de suas competências e finalidades, tratamento prioritário 

às pessoas com deficiência, abrangendo a instituição da tutela jurisdicional, a definição 

de crimes contra a deficiência e a obrigatoriedade da manutenção da saúde, da educação 

e de edificações adequadas às pessoas com deficiência.  

A fim de inibir as práticas sociais de exclusão dispensadas às PCD’s, a Lei nº 

10.098, de 19 de dezembro de 2000, introduziu normas gerais e critérios básicos para a 

promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida. Dado que a acessibilidade é uma ferramenta pela qual a inclusão se faz possível, 

a lei em questão é de importância fundamental para a promoção da pessoa com deficiência 

no convívio social. O ordenamento jurídico deixa claro, através desta lei, os conceitos de 

barreiras urbanísticas, arquitetônicas, de transportes, de comunicação e de informação. 

Detalha elementos básicos de urbanização, tais como praças, banheiros públicos, vagas 

de estacionamento e semáforos, assim como mobiliário urbano, acessibilidade em 

edifícios públicos e privados, transporte coletivo e sistemas de comunicação. Como 

podemos observar, a acessibilidade deixa de ser uma questão teórica, e passa a pertencer 

ao nosso ordenamento jurídico.  

A acessibilidade não se restringe às obras e melhorias físicas e estruturais, uma 

vez que não adianta inserir o deficiente em espaços de convivência sem dar o suporte 

necessário para que este indivíduo seja, de fato, incluído. Refletindo sobre a questão 
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socialização do deficiente, algumas leis são de importância significativa para a promoção 

da inclusão, a saber: a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua 

Brasileira de Sinais – Libras; o Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que 

regulamenta esta; a Lei nº 11.126, de 27 de junho de 2005, que dispõe sobre o direito do 

portador de deficiência visual de ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo 

acompanhado de cão-guia; a Lei nº 12.266, de 21 de junho de 2010, que institui o Dia 

Nacional do Sistema Braille e a Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015, que institui o 

Estatuto da pessoa com deficiência. Todos esses dispositivos legais supramencionados 

revelam a importância do reconhecimento da fragilidade do deficiente e da necessidade 

da proteção das garantias e dos direitos dessas pessoas, elevando-as a um patamar mais 

alto na busca pela igualdade, o que representa inegável progresso para a humanidade.  

De acordo com a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, Art. 2º, considera-se deficiente 

a “pessoa que possui impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual 

ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas”.  Essa lei se configura como uma chave de liberdade e de igualdade, conferindo 

maior autonomia às pessoas com deficiência para exercer seus direitos civis. Exemplo 

disso é o Art. 4º dessa lei, asseverando que “Toda pessoa com deficiência tem direito à 

igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de 

discriminação”. Conforme positivado na Constituição, a legislação ordinária tem-se feito 

presente e aduna anseios de um Estado de igualdade social. Vale endossar que a igualdade 

que se faz presente na lei é uma ferramenta norteadora da igualdade concreta, aquela que 

pretendemos alcançar. 

Embora o recorte desta pesquisa seja a questão da acessibilidade na educação 

superior, é imperativo mencionar a importância da legislação aplicada à educação 

especial nesse capítulo. E demonstrar que no tempo recente há uma elevada produção 

legislativa obre o tema. Assim, evidenciar uma maior preocupação com a questão e, ao 

mesmo tempo, uma maior força política dos agentes atuantes por esta agenda. 

Contextualizando a educação superior, o Incluir, política pública objeto desse 

estudo, propõe a acessibilidade e a inclusão de pessoas com deficiência nas IFES 

brasileiras. Ora, se estamos falando de acessibilidade na educação superior, temos de 

pensar na questão que abarca todo esse contexto: a educação. Sim, a educação também 

se enquadra no objeto desse estudo, pois não temos como dar acesso pleno às pessoas 

com deficiência sem oferecer-lhes o suficiente e necessário para que o processo educativo 
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ocorra. Mantoan (2003) já defendia o processo educacional inclusivo das pessoas com 

deficiência como elemento transformador do comportamento da sociedade, dado que o 

respeito às diferenças caracteriza uma ética da tolerância e do respeito.  

 

A ética, em sua dimensão crítica e transformadora, é que referenda nossa luta 

pela inclusão escolar. A posição é oposta à conservadora, porque entende que 

as diferenças estão sendo constantemente feitas e refeitas, já que vão diferindo, 

infinitamente. Elas são produzidas e não podem ser naturalizadas, como 

pensamos, habitualmente. Essa produção merece ser compreendida, e não 

apenas respeitada e tolerada. (MANTOAN, 2003, p.20). 

 

 

Na educação superior, o objetivo é especializar e preparar para o mercado de 

trabalho, mas isso não descontextualiza a legislação aplicada aos demais níveis de 

educação. A legislação que abarca a educação especial é inerente a todos os níveis de 

educação, inclusive ao ensino superior. 

O modelo tradicional de educação mostra indícios de esgotamento, dado este 

modelo encontra resistência a mudanças e não cabe mais no cenário atual, em que as 

pessoas estão em constante evolução e novas técnicas de ensino estão sempre emergindo, 

uma vez que metodologias estáticas não funcionam em uma realidade totalmente voltada 

para o dinamismo. Exemplo desse esgotamento do modelo tradicional é o advento do 

modelo Construtivista de educação de Jean Piaget, que procura instigar a curiosidade, já 

que o aluno é levado a encontrar as respostas a partir de seus próprios conhecimentos e 

de sua interação com a realidade34. Assim, nós não podemos simplesmente “ignorar” a 

pessoa com deficiência dentro de uma sala de aula, pensando que este não tem condições 

de se desenvolver ou acompanhar as atividades acadêmicas como os demais alunos. Não 

há como falar em marcos institucionais e propostas legais da educação especial inclusiva 

sem mencionar dois dos avanços mais significativos que aconteceram ao longo da década 

de 90, a saber: a Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada em Jomtien, 

Tailândia, em 1990 e a Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais, 

realizada em 1994, em Salamanca, Espanha, de onde se originou o documento 

“Declaração de Salamanca”. 

De acordo com a Conferência Mundial de Educação para Todos, em seu artigo 3º, 

o acesso à educação de qualidade precisa ser universalizado, de maneira a promover a 

                                                 
34 A Linha Construtivista na educação era inspirada nas ideias do suíço Jean William Fritz Piaget (1896-

1980). Disponível em: http://www.pedagogia.com.br/conteudos/construtivista.php Acesso em novembro 

de 2018. 

http://www.pedagogia.com.br/conteudos/construtivista.php
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equidade. A educação é um direito que deve se estender a todos que dela necessitarem, 

devendo ser equitativa e oferecer a mesma oportunidade de ensino, mantendo um padrão 

de qualidade e sem distinção de classe, religião, sexo ou deficiência. O objetivo principal 

deste documento era satisfazer as necessidades básicas da aprendizagem de todas as 

crianças, jovens e adultos, independente de etnia, classe social, gênero, religião ou 

qualquer outra característica que porventura viesse a ser motivadora da segregação social. 

Seu enfoque foi abrangente, incluindo como metas “universalizar o acesso à educação, 

concentrar a atenção na aprendizagem, ampliar os meios e o raio de ação da educação 

básica, propiciar um ambiente adequado à aprendizagem e fortalecer alianças”.35 O 

documento dedicou alguns artigos aos direitos das pessoas portadoras de deficiência. 

Tratou-se, por isso, de um marco importante para a história da educação especial e para a 

luta contra a discriminação em virtude da deficiência. 

A Declaração de Salamanca, a título dessa investigação teórica, mostra-se como 

documento fundamental e merecedor de destaque no presente trabalho, por tratar 

profundamente a educação especial inclusiva como necessária à transformação dos 

espaços educacionais e do (re)fazer pedagógico, atingindo o âmago do problema cuja 

superação tanto queremos demonstrar ser de fundamental importância para a evolução da 

educação que se pretende inclusiva, que é a necessidade de um compromisso coletivo em 

favor de uma educação que atenda satisfatoriamente a todos os integrantes de uma 

sociedade, sem deixar espaço para a marginalização da educação daqueles que necessitam 

de atendimento especializado. De acordo com Sánchez (2005), participaram da 

Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais, evento que deu origem à 

Declaração de Salamanca, noventa e dois governos e vinte cinco organizações 

internacionais, que em consenso reconheceram a necessidade urgente de que o acesso à 

educação abrangesse todas as crianças, jovens e adultos com deficiência. Nesta 

declaração, há uma série de recomendações aos países participantes, que estabelecia, 

dentre muitas instruções, proteção às minorias, combate a atitudes discriminatórias, 

acesso às escolas comuns pelas pessoas com deficiência pela prática da inclusão e 

sistemas de ensino organizados para levar em conta o acolhimento de diferenças.   

                                                 
35 Declaração Mundial sobre Educação para Todos (Conferência de Jomtien – 1990) Aprovada pela 

Conferência Mundial sobre Educação para Todos, em Jomtien, Tailândia, de 5 a 9 de março de 1990. Art. 

2, disponível em: https://www.unicef.org/brazil/declaracao-mundial-sobre-educacao-para-todos-

conferencia-de-jomtien-1990 Acesso em: 04 de maio de 2019. 

https://www.unicef.org/brazil/declaracao-mundial-sobre-educacao-para-todos-conferencia-de-jomtien-1990
https://www.unicef.org/brazil/declaracao-mundial-sobre-educacao-para-todos-conferencia-de-jomtien-1990
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Não se trata, portanto, de apenas integrar o deficiente à escola, mas sim dar-lhe a 

oportunidade de ser ouvido, de ser visto, mais do que isso, enxergado como um ser 

humano único e individual, como necessidades específicas e potencial para se 

desenvolver como cidadão de direitos e deveres para com esta sociedade.  

A nossa Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, Lei 9394/96, de 20 

de dezembro de 1996, também reservou um espaço para reafirmar os direitos dos alunos 

com deficiência e as obrigações do Estado para com a população, no que diz respeito ao 

acesso e permanência nas instituições de ensino. Por mais que seja desafiador que 

políticas públicas deem conta da complexidade que se faz presente nesse cenário da 

educação especial, a LDB possibilitou grande avanço na conquista da autonomia da 

pessoa com deficiência e na promoção de sua cidadania, através de uma educação que se 

pretende de qualidade. 

Ademais, é interessante informar que, de acordo Nembri (2018), existe um novo 

código de acessibilidade ainda em expansão no mundo, cuja logomarca fora desenvolvida 

pela ONU e representa um símbolo neutro e imparcial, que enfatiza a harmonia entre o 

ser humano e a sociedade (Figura 15). A mudança do código antigo para o novo 

representa uma maneira de promover a inclusão de pessoas com todas as habilidades e 

em todos os lugares, dado que abrange todos os tipos de deficiências, não se restringindo 

à auditiva, motora e visual, como citado anteriormente. 

 

 

 

Figura 15: Acessibilidade: o novo símbolo de acessibilidade, desenvolvido pela ONU. 

 

No que concerne à simbologia e identificação de espaços acessíveis, a Norma 

Brasileira ABNT NBR 9050 de 2015 assevera que “A indicação de acessibilidade nas 

edificações, no mobiliário, nos espaços e nos equipamentos urbanos deve ser feita por 

meio do símbolo internacional de acesso – SIA”. Esse símbolo tem regras de 
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padronização cuja representação de acesso “consiste em um pictograma branco sobre 

fundo azul ...” que “... pode, opcionalmente, ser representado em branco e preto 

(pictograma branco sobre fundo preto ou pictograma preto sobre fundo branco), e deve 

estar sempre voltado para o lado direito ...” (ABNT NBR 9050 de 2015). De acordo com 

a referida norma técnica, também existem símbolos que representam a deficiência visual 

e auditiva e seguem os mesmos padrões de apresentação, conforme figuras abaixo: 

 

 

Figura 16: Símbolo Internacional de Acesso – SIA. 

 

 

 
Figura 17: Símbolo internacional de pessoas com deficiência visual. 

 

 

 

 
Figura 18: Símbolo internacional de pessoas com deficiência auditiva. 
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1.4 Considerações finais deste capítulo 

 

 

O disposto na constituição e a legislação supracitada foram um grande passo para 

a promoção da acessibilidade, mas trivial, pois espaços acessíveis são obrigatórios, e não 

mero favor do governo para com a sociedade. Temos uma grande questão social 

envolvida e, por isso, precisamos urgentemente de políticas públicas ativas e eficazes. 

Diante de todos os fatos citados no decorrer desse trabalho, precisamos considerar a 

discriminação da deficiência como algo a ser combatido. Embora já existam algumas 

políticas públicas para a promoção da inclusão e da acessibilidade, inclusive a política 

que inspirou essa dissertação, é muito claro que o atual cenário ainda é muito carente de 

iniciativas que promovam a acessibilidade e a inclusão de pessoas com deficiência na 

sociedade. 

   Podemos observar que a busca pela superação das desigualdades em face da 

legislação atualmente em vigor, assim como as políticas públicas já existentes36, buscam 

uma constante solução para a relação entre a acessibilidade e a inclusão de pessoas com 

deficiência. Trata-se de um desafio a ser superado e reinventado cotidianamente, pois tal 

legislação e as políticas públicas propõem a restruturação da sociedade e seus ambientes, 

em detrimento das formas exclusivistas da sociedade tradicional, assegurando ao 

deficiente todas as condições que se fizerem necessárias ao pleno desenvolvimento de 

suas habilidades, competências e potencialidades. E, ainda que respaldadas por 

dispositivos legais, devemos observar se as políticas públicas de inclusão e acessibilidade 

estão sendo implementadas corretamente. 

Infelizmente, ainda estamos longe de pôr em prática tudo o que está escrito nas 

leis, e essa neutralização acontece por quem se propõe a modificar, pois somos resistentes 

a mudanças (Hernandez e Caldas, 2001). É mais fácil criar empecilhos às mudanças que 

propusemos, uma vez que essas mudanças envolvem seres humanos e seres humanos não 

são objetos caracterizáveis. 

                                                 
36 Vale ressaltar algumas das políticas públicas mais marcantes no panorama histórico do atendimento 

institucional aos deficientes que foram a criação, em 1854, do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, atual 

Benjamin Constant (IBC), o Instituto dos Surdos Mudos, em 1857, atual Instituto Nacional da Educação 

dos Surdos (INES), o Instituto Pestalozzi, em 1926 e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, 

conhecida como APAE, localizados no Rio de Janeiro. Ambos são centros de referência no que diz respeito 

ao atendimento médico e educacional especializado em deficiências visuais, auditivas, mentais, físicas e 

motoras.  
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Este capítulo é apenas um retrato histórico da deficiência. Vale ressaltar que, 

mesmo com toda essa evolução tecnológica que foi mostrada nas linhas anteriores, ainda 

nos deparamos com diversos entraves no que diz respeito às diferenças e desigualdades 

de acesso e de aquisição aos instrumentos de acessibilidade, conforme será exposto nos 

capítulos subsequentes, que foram resultado de uma ampla pesquisa acadêmica.  
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CAPÍTULO II – INCLUIR: ANÁLISE DO PROGRAMA E SUAS 

IMPLICAÇÕES PARA A SOCIEDADE 
 

Neste capítulo, será feita a análise da política pública Incluir, de iniciativa do 

Governo Federal, que proporcionou verbas às Instituições de Ensino Superior no Brasil 

aderentes aos seus editais, de maneira a proporcionar aos estudantes com deficiência 

melhores condições de ingresso e permanência em seus espaços. Definiremos o conceito 

de política pública e faremos um levantamento das universidades e demais IES que 

participaram dos editais do Incluir nos anos de 2005 a 2010, utilizando os editais 

passados, consultas públicas junto aos órgãos responsáveis e outros documentos que se 

fizerem relevantes para a análise deste Programa. O objetivo desse capítulo será realizar 

uma análise panorâmica dessa política pública, o Incluir, no que concerne à quantidade 

de instituições que foram beneficiadas e que se propuseram a melhorar a acessibilidade 

de suas infraestruturas, fornecendo um material que possa abrir caminhos, gerar ideias e 

subsidiar outras pesquisas no âmbito da acessibilidade e da inclusão de pessoas com 

deficiência. 

 

2.1 O Incluir como política pública 
 

 

De acordo com (SECCHI, 2017 p.2), “uma política pública é uma diretriz 

elaborada para enfrentar um problema público”, em outras palavras, trata-se da solução 

de um problema tido como publicamente relevante, que é construído de ideias e 

entendimentos compartilhados entre grupos de interesse e governos. Quando nos 

referimos a ideias, entendemos que a política pública nasce da problematização de uma 

questão social, cuja solução é composta das ações que pretendem resolver tal questão, 

passando por uma sequência de fases que caracterizam o ciclo de políticas públicas, que 

é uma representação teórica para as diversas etapas por que uma política pública passa. 

Vale ressaltar que nem sempre uma política pública passa por todas essas etapas ou na 

ordem da sequência apresentada.  

Trata-se de “um ramo da ciência política para entender como e por que os 

governos optam por determinadas ações” (SOUZA, 2006, p.20). Embora definido como 

ramo da ciência política, a política pública não se restringe a este campo do saber, sendo 

abrangida por economistas, administradores, sociólogos, entre outros, compondo um rol 

com múltiplas formações.  
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Frey (2000) justifica essa interação quando assevera que existem campos diversos 

e específicos de políticas públicas, compostos de políticas econômicas, financeiras, 

tecnológicas, sociais ou ambientais cujas investigações podem ser “voltadas aos 

resultados que um dado sistema político vem produzindo” (FREY, 2000, p. 213). Para 

Frey (2000), a análise das políticas públicas também não se restringe ao estudo dos planos 

e programas de um governo, mas busca produzir uma inter-relação entre as Instituições 

Políticas, o processo político e o conteúdo explicativo-normativo político, caracterizando 

a “Policy Analysis”.  

A (Figura 19) ilustra o ciclo de políticas públicas sob o entendimento de Leonardo 

Secchi (2017). Trata-se de uma abordagem exemplificativa, que colocamos neste 

trabalho, com o objetivo de tornar mais didático o conceito de ciclo de políticas públicas. 

Vale ressaltar que não necessariamente o ciclo de políticas públicas segue a ordem abaixo 

discriminada, podendo as etapas ocorrerem em ordem distinta para cada caso prático de 

política pública. Em alguns casos, nem todas as fases do processo podem ser observadas.   

 

 

Figura 19: Conceitos, esquemas de análise e casos Práticos, de Leonardo Secchi, que representa 

realidade x expectativa do problema que se pretende resolver, assim como o ciclo de políticas 

públicas. 

 

 

Ainda neste debate, Serafim e Dias (2012, p.121) definem a análise da política 

pública como “um estudo sobre a ciência do Estado em ação ou, ainda, de uma 

apreciação de uma particular metodologia de investigação social aplicada à análise da 

atividade concreta da autoridade pública”. Tal como investigação social aplicada ao 

estudo da ciência do Estado e de processos e instituições políticas, podemos enquadrar as 
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políticas educacionais nesse eixo da análise de políticas públicas, motivo pelo qual o 

Incluir é considerado uma política pública. 

Secchi (2017) faz uma analogia a respeito do entendimento do conceito de política 

pública, no que concerne à oferta de educação, metaforizando um cabo de aço como as 

macro políticas de oferta de ensino superior nas redes pública e privada, onde suas 

ramificações representam os Programas REUNI, o PROUNI e o próprio Incluir, por 

exemplo, até chegar nos níveis mais detalhados de ações. Ou seja, são planos que seguem 

um fluxo dos níveis estratégicos para os operacionais, que transforma demandas (inputs) 

em ações (outputs), caracterizando modelos “top-down”37 de políticas públicas.  

Nesse sentido, o Programa Incluir (Acessibilidade na Educação Superior) é uma 

ramificação das políticas públicas que compõem um conjunto de diretrizes estratégicas 

estatais a favor da inclusão de pessoas com deficiência no espaço universitário, que 

concilia tanto as diretrizes do campo da educação quanto as da inclusão. 

 

 

Figura 20: Mapa mental para melhor entendimento do Programa INCLUIR nas políticas públicas 

de inclusão e acessibilidade. 

 

Para entendermos sobre a origem do Programa, faz-se necessário relatar, 

brevemente, o cenário político e econômico da época. Sua origem, em 2005, durante 

Governo Lula, cuja agenda também fora marcada por alguns dos programas sociais mais 

                                                 
37 Secchi (2014) cita a Sabatier (1986) ao mencionar dois modelos de implementação de políticas públicas: 

Modelo top-down; caracterizado pela separação clara entre o momento de tomada de decisão e o de 

implementação, em fases consecutivas. Esse modelo é baseado na distinção wilsoniana entre “Política e 

Administração” (WILSON, 1887), no qual os tomadores de decisão (políticos) são separados dos 

implementadores (administração) (SECCHI, 2017, p. 60). 
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famosos e populares da história do nosso país, tais como o Programa Fome Zero e o 

Programa Bolsa Família38.  

Como política social do Governo Federal39 voltada para a distribuição de 

benefícios, o Incluir representa a “materialização da intervenção estatal na sociedade” 

(BITTAR e MOROSINI, 2006, p.165 apud MACIEL, C. E.; ANACHE, 2017, p. 73). De 

acordo com as definições de Secchi (2017), esta política pode ser classificada como 

distributiva e clientelista40 (Tabela 1), uma vez que busca operacionalizar o melhor acesso 

de pessoas com deficiência nas Instituições de Ensino Superior, dado que privilegia certos 

grupos “sociais ou regiões” – a comunidade acadêmica das IES – e por ter benefícios 

concentrados em determinados grupos, e tendo os seus custos distribuídos para toda a 

sociedade.  

Richardson, Gustafsson e Jordan (1982 apud Secchi, 2017, p. 136) ilustram outra 

tipologia de políticas públicas, que se caracteriza pela abordagem na resolução de 

problemas (proativo e reativo) e pela relação entre os atores governamentais (consensual 

e impositivo) (Figura 21). Sob essa perspectiva, podemos analisar o Incluir como uma 

iniciativa inserida no eixo proativo e consensual, por se tratar de uma política pautada nas 

intenções transformadoras dos policemakers e por ser um processo aberto à participação 

de atores diversos.  

 A justificativa para a inserção do Incluir no eixo proativo e consensual pauta-se 

no fato de este ser um projeto transformador da qualidade de ingresso e permanência na 

universidade pública aberto à participação da sociedade, mais especificamente, à 

participação das instituições de ensino superior, seja pela apresentação de propostas 

inclusivas, seja pela implementação de espaços de construção de cidadania, onde podem 

ser ouvidas as demandas da comunidade acadêmica com necessidades especiais.  

 

 

 

 

                                                 
38 Ambos do governo Lula, o Programa Fome Zero foi criado em 2003 para combater a fome no país e o 

Programa Bolsa Família foi criado em 2004 para transferência de renda às camadas mais pobres da 

população.  
39 O Incluir foi criado pela Portaria Normativa nº 14, de 24 de abril de 2007Ministério da Educação, 

sendo a materialização de uma política pública do Governo Federal 
40 De acordo com as tipologias Lowi e Wilson, as políticas públicas podem ser classificadas como 

regulatórias, distributivas, redistributivas e constitutivas (Lowi); majoritária, empreendedora, clientelista e 

por grupos de interesse (Wilson). 
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TIPOLOGIA DE WILSON 

CUSTOS 

DISTRIBUÍDOS CONCENTRADOS 

BENEFÍCIOS 

DISTRIBUÍDOS POLÍTICA MAJORITÁRIA POLÍTICA EMPREENDEDORA 

CONCENTRADOS POLÍTICA CLIENTELISTA 
PLÍTICA DE GRUPOS DE 

INTERESSES 

 

Tabela 1:Tipologia de políticas públicas de Wilson. 

 

 
Figura 21: Estilos de políticas públicas segundo Richardson, Gustafsson e Jordan. 

 

Apesar de ser uma iniciativa governamental, uma vez que advém do poder 

executivo federal, que detém o monopólio do uso de leis e força legítima, segundo Secchi 

(2017), os atores envolvidos e impactados estão nas diversas camadas sociais, sejam os 

cidadãos, os grupos de interesse, a mídia, a iniciativa privada e os agentes estatais, pois é 

necessário o engajamento de toda uma comunidade para que os espaços acadêmicos 

sejam comtemplados com estruturas mais acessíveis. A título de tornar esse texto mais 

didático, podemos exemplificar que a sociedade civil se envolve à medida que as pessoas 

com deficiência passam a frequentar as IES acessíveis; a iniciativa privada se envolve 

através da participação em editais de licitação para a aquisição de materiais e obras e 

serviços de engenharia e a mídia se envolve na divulgação das medidas para a população. 

Segundo Fung (2006, apud SECCHI, 2017, p. 142), a participação ativa dos atores é de 

importância fundamental pois  

 

[...] afeta diretamente a legitimidade, a justiça e a eficácia das políticas 

públicas. Uma política pública elaborada de forma mais participativa também 

agrega maior quantidade e qualidade de informações disponíveis para a tomada 

de decisões adequada, além de maior quantidade de recursos disponíveis e 

maior heterogeneidade de esquemas cognitivos.  
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O autor ressalva a importância da participação para a “consolidação do senso de 

pertencimento e responsabilidade coletiva” (SECCHI, 2017, p. 143), mas destaca que 

ainda existem algumas dificuldades, no que concerne à efetivação da participação dos 

atores nesse processo, tais como a administração de conflitos interpessoais e os custos 

elevados tanto da coordenação das ações da política pública, quanto de oportunidade. 

Entretanto, um dos grandes embaraços para a efetiva implementação do Programa 

Incluir, assim como para todas as outras políticas públicas, é que “não se conseguiu 

formar coalizões políticas capazes de impulsionar o desenvolvimento econômico e de 

promover a inclusão social de grande parte de sua população” (SOUZA, 2006, p.21). 

Isso é explicado pelo fato de o Brasil ser um país com histórico de democratização 

recente, com instituições democráticas ainda muito frágeis e cujos problemas 

governamentais nem sempre coincidem com o fortalecimento dos valores democráticos.   

Outro problema da implementação de políticas públicas em países em 

desenvolvimento como o Brasil é que, de acordo com Frey (2000, p.215) “o instrumento 

analítico-conceitual (deficitário) foi elaborado nos países industrializados e, portanto, é 

ajustado às particularidades das democracias mais consolidadas do ocidente”, ou seja, 

a análise das políticas públicas nasceu em países desenvolvidos e suas teorias são 

moldadas às suas respectivas economias e políticas, que são diferenciadas em relação às 

do Brasil, o que põe em dúvida se a aplicabilidade desse instrumento é eficaz em nosso 

país como é nos países mais desenvolvidos. Para Oliveira (2006), um dos grandes 

problemas dos países chamados “em desenvolvimento”, caso do Brasil, se dá na fase de 

planejamento, dado que existe mais foco na burocracia de formulação e controle rígido 

da política pública do que o mais importante, que é o processo de decisão e foco nos 

resultados. O planejamento de uma política pública tem de ser visto como um processo, 

e não como um produto técnico somente.   

Estes são grandes imbróglios quando nos referimos a políticas públicas, cujas 

soluções não são triviais, pois faz-se necessário todo um processo, que vai desde a eleição 

de governantes que levem em consideração as reais necessidades da população, 

identificando problemas viáveis e compatíveis com suas agendas e que atendam aos 

interesses da sociedade, formulando alternativas, tomando decisões e implementando 

ações que equacionem a economia com as políticas de inclusão social.  

No caso do Programa Incluir, pudemos identificar que houve problemas 

estruturais, mais especificamente no que concerne à transparência da divulgação das 

informações, à sua continuidade no decorrer dos governos subsequentes e às 
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desigualdades socioeconômicas encontradas no Brasil. Entendemos que o Estado é o 

responsável por responder aos problemas de acessibilidade na educação superior, mas a 

maneira como essa política foi conduzida no decorrer dos anos foi insuficiente para 

resolver o imbróglio da permanência de pessoas com deficiência no ensino superior. 

Citamos, abaixo, alguns problemas percebidos no Incluir, enquanto política pública: 

• Não houve continuidade no Programa, dado que este acabou em 2010 e os 

recursos, poucos, passaram a ser alocados diretamente nas matrizes 

orçamentárias das instituições de ensino e faz-se importante que, nesse 

tipo de política pública, haja uma continuidade como condição sine qua 

non de efetividade; 

• A falta de transparência foi um dos maiores entraves à realização dessa 

pesquisa, caracterizando uma falha relevante no Programa Incluir; 

Continuando o debate sobre políticas públicas em geral, nem sempre a percepção 

do produto de uma política pública é rápida, isto considerando os elevados aportes 

governamentais sem possíveis retornos sociais a curto e médio prazos. Vale destacar que 

existem diversos atores envolvidos no policy cicle41 para além dos governantes eleitos. 

São os chamados policemakers, que são os decisores públicos responsáveis pela 

formulação das políticas públicas, cuja engenhosidade “é crucial para a criação de novos 

instrumentos, bem como para o aperfeiçoamento de instrumentos já existentes, tornando 

assim a implementação da política mais adequada ao problema público em questão” 

(SECCHI, 2017, p. 59). São alguns dos atores envolvidos no processo os burocratas, os 

juízes, os grupos de interesse, os partidos políticos, os meios de comunicação, o terceiro 

setor, os financiadores e os próprios destinatários das políticas públicas (Figura 22), o que 

nos faz inferir que o Incluir não envolve somente a esfera governamental, sendo uma 

estrutura complexa e cheia de ramificações que escorre pelas diversas camadas da 

sociedade. As pessoas com deficiência são os destinatários dessa política pública, o 

Governo Federal é o financiador direto, a sociedade, que paga tributos, é financiadora 

indireta, a mídia divulga dados sobre o Programa, as universidades são grupos de interesse 

responsáveis pela execução dos projetos do Incluir, alunos e funcionários das IES – a 

comunidade universitária – são os beneficiários indiretos e assim temos diversos atores 

envolvidos neste processo. 

                                                 
41 Termo comumente utilizado na literatura sobre políticas públicas, cuja tradução é ciclo de políticas 

públicas. 
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Figura 22: Categorias de atores envolvidos no “police cicle” 42. 

 

 

2.2 O começo do Programa Incluir 
 

 

O Programa Incluir foi idealizado pelo Ministério da Educação (MEC) e surgiu 

da necessidade realização de políticas públicas voltadas para a questão social, 

especificamente a acessibilidade e a inclusão de pessoas com deficiência nas IES. Foi 

criado pela Portaria Normativa do MEC nº 14, de 24 de abril de 2007 no intuito de 

“constituir uma política de inclusão que tornasse acessível o ambiente físico, portais e 

sítios eletrônicos, os processos seletivos, as práticas educativas, as comunicações e as 

avaliações, dando respostas concretas às diferentes formas de exclusão”. Seguindo 

diretrizes internacionais contidas na Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas 

com Deficiência e nos Decretos nº 186/2008, 6.949/2009, 5.296/2004 5.626/2005 e 

7.611/2011, o Programa usa recursos orçamentários para a execução de ações de 

acessibilidade, no eixo de “Acesso à Educação”, do Plano Nacional dos Direitos das 

Pessoas com Deficiência – Viver sem Limite.  

Produto de responsabilidade do MEC do ponto de vista estratégico, o Incluir teve 

gerenciamento tático realizado em parceria por duas secretarias: a Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) e a Secretaria de Educação 

                                                 
42 (SECCHI, 2017, p.101) 
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Superior (SESu). A parte operacional ficou por conta das IES, a quem coube cumprir 

requisitos legais de acessibilidade, moldando suas estruturas e se adaptando à cultura da 

inclusão social. 

Criado em 2005, o Incluir contemplou até 201143, por meio de editais de apoio 

financeiro, as IES que habilitassem seus ambientes para receber pessoas com deficiência 

através da implementação e restruturação de seus núcleos de acessibilidade44. De acordo 

com a Portaria Normativa nº 14, de 24 de abril 2007, o objetivo desta política pública era 

o “fomento à implantação e/ou consolidação de núcleos de acessibilidade que promovam 

ações para a garantia do acesso pleno às pessoas com deficiência”.  A execução das 

chamadas públicas ficou a cargo da SESu e da extinta Secretaria de Educação Especial – 

SEEsp45. De acordo com o documento orientador do Programa Incluir, a partir de 2012, 

houve uma reconfiguração do Programa e foram institucionalizadas ações voltadas para 

a promoção da acessibilidade dentro das instituições federais que possuíssem projetos 

afins. As IES passaram a receber aportes financeiros previstos diretamente em suas 

matrizes orçamentárias para implementar políticas de acessibilidade e inclusão em suas 

comunidades acadêmicas, através dos seus núcleos de acessibilidade, cujas estruturas 

seriam estabelecidas com base nos seguintes eixos: 

 

• Infraestrutura; 

• Currículo, informação e comunicação; 

• Programas de extensão; 

• Programas de pesquisa. 

 

De acordo com o documento orientador do Programa Incluir (2013), cada eixo 

supracitado seria comtemplado conforme o transcrito a seguir: 

 

a) infraestrutura: Os projetos arquitetônicos e urbanísticos das IFES são 

concebidos e implementados, atendendo os princípios do desenho universal.  

b) currículo, comunicação e informação: A garantia de pleno acesso, 

participação e aprendizagem das pessoas com deficiência, dá-se por meio da 

disponibilização de materiais didáticos e pedagógicos acessíveis; de 

                                                 
43 O último edital foi divulgado em 2010, com vigência até 31 de dezembro de 2011. 
44 Os Núcleos de Acessibilidade nas IES respondem pela organização e implementação das ações 

institucionais que garantam a inclusão de pessoas com deficiência à vida acadêmica, eliminando barreiras 

atitudinais, arquitetônicas, pedagógicas e de comunicação, buscando seu ingresso, acesso e permanência, 

favorecendo a aprendizagem no ambiente universitário. (MACIEL, C. E.; ANACHE, A. A. 2017, p.73) 
45 Dado que houve a extinção desta secretaria, seus programas e ações foram vinculados à SECADI. 

http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-continuada-alfabetizacao-diversidade-e-inclusao/apresentacao
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equipamentos de tecnologia assistiva e de serviços de guia-intérprete e de 

tradutores e intérpretes de Libras.  

c) programas de extensão: A participação da comunidade nos projetos de 

extensão é assegurada a todos e todas, por meio da efetivação dos requisitos de 

acessibilidade. Além disso, disseminar conceitos e práticas de acessibilidade 

por intermédio de diversas ações extensionistas, caracteriza-se em 

compromisso institucional com a construção de uma sociedade inclusiva.  

d) programas de pesquisa: O desenvolvimento de pesquisa básica e aplicada, 

abrangendo as inúmeras áreas do conhecimento tem sido importante 

mecanismo para o avanço da inclusão social das pessoas com deficiência, 

quando se fundamenta no princípio da transversalidade, do desenho universal 

e no reconhecimento e valorização da diferença humana, compreendendo a 

condição de deficiência como característica individual. Assim, é possível, 

dentro das especificidades de cada programa de pesquisa, articular, 

ressignificar e aprofundar aspectos conceituais e promover inovação, ao 

relacionar as áreas de pesquisa com a área da tecnologia assistiva.  

 

(Documento Orientador. Programa INCLUIR – acessibilidade na educação 

superior, SECADI/SESu–2013, p.14) 

 

Segundo Maciel e Anache (2017), diversos núcleos de acessibilidade de 

instituições de ensino superior no Brasil já estão criando seus projetos sociais, tais como: 

USP Legal, Núcleo dos Direitos da USP; Núcleo de Informática na Educação Especial 

(NIEE) da UFRGS; Projetos de Acessibilidade do Núcleo de Computação Eletrônica 

(NCE)/UFRJ; Núcleo de Acessibilidade da UFSCar; Núcleo de Acessibilidade da UFG; 

Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAIS) da UFF; Núcleo de Educação Inclusiva da 

UFOP; Núcleo de Apoio à Inclusão do Aluno com Necessidades Educacionais Especiais 

(NAI) da PUC/Minas; Núcleo de Estudos em Políticas de Inclusão Escolar (NEPIE) da 

UFRGS; Núcleos de Apoio às Pessoas Especiais (NAPE) da UFBA, entre outros.  
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Figura 23: Estrutura de funcionamento do Programa Incluir – acessibilidade na Educação 

Superior. 

 

De acordo com o documento orientador do Incluir, no período de 2005 a 2010, as 

chamadas públicas concorrenciais contemplaram as seguintes ações de acessibilidade: a) 

Adequação arquitetônica ou estrutural de espaço físico reservado à instalação e 

funcionamento na instituição; b) Adequação de sanitários, alargamento de portas e vias 

de acesso, construção de rampas, instalação de corrimão e colocação de sinalização tátil 

e visual; c) Aquisição de mobiliário acessível, cadeira de rodas e demais recursos de 

tecnologia assistiva; d) Formação de profissionais para o desenvolvimento de práticas 

educacionais  inclusivas  e para o uso dos recursos de tecnologia assistiva, da Língua 

Brasileira de Sinais - Libras e outros códigos e linguagens.   

Ou seja, há tanto uma preocupação de adequação arquitetônica (itens “a”, “b” e 

“c”), quanto de valorização do profissional que vai lidar com as pessoas com deficiência 

(item “d”). Este último item é importante, pois tende a impulsionar os benefícios 

proporcionados pelos três anteriores. O profissional bem formado tende a contribuir com 

a retenção do aluno na IES com bom acolhimento. 
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2.3 Objetivos que permeiam o Incluir e análise das instituições comtempladas pelo 

Programa 
 

 

O Programa tem como objetivo geral o fomento da política social de inclusão nas 

Instituições de Ensino Superior Federais46 que cumpram metas e que se organizem para 

implementar ações institucionais voltadas para o acesso e permanência de pessoas com 

deficiência no espaço acadêmico. Tais metas devem garantir a inclusão de pessoas com 

necessidades especiais a todos os espaços físicos da instituição, eliminando barreiras 

físicas, estruturais, tecnológicas, pedagógicas e de comunicação na IES que se 

comprometa com o Programa.  

Os objetivos específicos serão executados através do cumprimento das leis 

concernentes à acessibilidade e inclusão e utilização dos aportes recebidos na adequação 

das estruturas das IES partícipes. 

Sobre a diferenciação entre classes comuns e classes especiais, Mantoan (2003) 

se posiciona contra, deixando claro que a classe especial não é a melhor opção para a 

pessoa com deficiência, uma vez que seria a aplicabilidade da exclusão que tanto 

tentamos combater dentro do conceito de inclusão, o que seria, no mínimo, contraditório 

com o que propomos para a educação inclusiva e acessível. Segundo a autora, 

 

Estou convicta de que todos nós, professores, sabemos que é preciso expulsar 

a exclusão de nossas escolas e mesmo de fora delas e que os desafios são 

necessários, a fim de que possamos avançar, progredir, evoluir em nossos 

empreendimentos. E fácil receber os “alunos que aprendem apesar da escola” 

e é mais fácil ainda encaminhar, para as classes e escolas especiais, os que têm 

dificuldades de aprendizagem e, sendo ou não deficientes, para os programas 

de reforço e aceleração. Por meio dessas válvulas de escape, continuamos a 

discriminar os alunos que não damos conta de ensinar. Estamos habituados a 

repassar nossos problemas para outros colegas, os “especializados” e, assim, 

não recai sobre nossos ombros o peso de nossas limitações profissionais. 

(MANTOAN, 2003, p. 18) 

 

 

Apesar de se concretizarem por meio de “políticas destinadas a ações afirmativas 

e outras que priorizam grupos específicos, muitas vezes identificados como minorias” 

(MACIEL, C. E.; ANACHE, A. A. 2017, p.83), o Incluir não contemplou todas as IES 

do Brasil, mas apenas as Instituições Públicas Federais e algumas Estaduais. Às IES 

privadas não foi dada a oportunidade de adesão a este Programa, no entanto essas 

                                                 
46 Apesar de o Incluir ser destinado às instituições federais, houve, em um dado momento, a alocação de 

recursos em IES estaduais (Ver tabela 6). 
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instituições foram comtempladas por outras grandes políticas públicas de acesso e 

permanência na educação superior (FIES e PROUNI)47, o que acarreta o fomento à 

educação inclusiva e acessível em IES de todos os estratos do país.  

A diferença do Incluir para o FIES e o PROUNI é que aquele viabilizou que o 

Estado atendesse à legislação atualmente em vigor para pessoas com deficiência, de 

maneira a cumprir a obrigação social de adequação da infraestrutura das instituições 

públicas e consequente melhoria das condições de acesso e permanência na educação 

superior.  

De acordo com as autoras supramencionadas, outros problemas também foram 

identificados no Programa: o despreparo dos professores para receber o público deficiente 

(item “d”), por se tratar de uma formação específica à qual muitos deles não possuem; os 

recursos do Programa são insuficientes para custear todas as despesas que a efetiva 

inclusão demanda; não houve diálogo entre governo e camadas da sociedade sobre as 

reais necessidades da população e não foi feito um levantamento prévio considerando as 

especificidades das pessoas com deficiência. Uma alternativa que levantamos para debate 

seria se as IES privadas que atendessem a todos os requisitos de acessibilidade, conforme 

disposto na Constituição Federal e demais legislações ordinárias, pudessem receber os 

aportes do Governo também, como maneira de expandir o acesso à educação acessível e 

inclusiva para além das fronteiras das instituições públicas de ensino superior.   

No total, o Incluir contou com seis editais anuais consecutivos de 2005 a 2010  

que visaram, ao longo dos anos, “apoiar propostas desenvolvidas nas IFES para superar 

situações de discriminação contra os estudantes com deficiência, Promover a eliminação 

de barreiras físicas, pedagógicas e de comunicações e Reestruturação  e consolidação 

de Núcleos de Acessibilidade existentes na Instituição proponente” (Edital Incluir: 2009, 

p. 1). 

Tomando por base o edital do ano de 200748, cada instituição tinha direito a 

submeter uma proposta ao MEC, por edital, que constituísse em um projeto que 

contemplasse ações que visassem promover acessibilidade em suas instalações. Os 

recursos do projeto seriam destinados tão somente às ações que estivessem explícitas em 

cada edital, sendo vedada a destinação de recursos para finalidade diversa do seu objeto 

principal, especialmente o pagamento de qualquer tipo de bolsa a servidor da 

                                                 
47 Fundo de Financiamento Estudantil e Programa Universidade para Todos. 
48 Todos os editais são muito parecidos. O de 2007 foi usado como parâmetro por ter maior transparência 

no que concerne à sua divulgação na página do MEC.  
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administração pública, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia 

mista, por serviços de consultoria ou assessoria. Para submeter uma proposta, a IES, 

através de seu representante máximo (pelo Reitor ou, por delegação deste, pelo Pró-Reitor 

de Graduação da Instituição proponente), teria de preencher um termo de adesão49, uma 

ficha de identificação 50e um modelo de proposta51. A prioridade seria para as IES que 

apresentassem comprovadamente alunos com deficiência matriculados 52 e que não 

possuíssem projetos já financiados pelo programa em editais passados53. As propostas 

deveriam conter:  

a) Título;  

b) Instituição proponente;  

c) Nome do Coordenador;  

d) Equipe;  

e) Justificativa;  

f) Objetivos;  

g) Metas e resultados esperados;  

h) Indicação do público-alvo e quantidade estimada de pessoas beneficiadas;  

i) Cronograma de execução; 

 j) Descrição do processo de acompanhamento e avaliação, com a explicitação 

dos indicadores e da sistemática de avaliação  

k) Detalhamento da infraestrutura existente para a execução da proposta; 

respeitados os limites estabelecidos no subitem 7.6; 

l) Discriminar os valores da proposta orçamentária, apresentando justificativas 

das rubricas contempladas; 

 m) Co financiamento (quando for o caso);  

n) Assinaturas do Coordenador e do Pró-Reitor de Graduação.”  

 

(Edital INCLUIR: 2007, p.7) 

 

O acompanhamento e a avaliação de cada instituição partícipe eram obrigatórios 

e estas se comprometeriam a formular, encaminhar relatórios e prestar informações ao 

MEC, sempre que requeridas, sobre o desenvolvimento das propostas financiadas com os 

recursos do Incluir. A responsabilidade sobre a elaboração do relatório de avaliação era 

do coordenador do projeto, o qual deveria ser encaminhado ao MEC pela Pró-reitora de 

extensão ou setor equivalente. Haveria, também, a possibilidade de visitação in loco para 

avaliar o andamento do projeto. O critério de escolha da IES para verificação in loco era 

por amostragem. 

                                                 
49 Anexo I desta dissertação. 
50 Anexo II desta dissertação. 
51 Anexo III desta dissertação. 
52 Com o advento do Incluir, houve uma tendência à elevação da taxa de matrículas em “instituições 

regulares” de ensino superior (Vide documento orientador do Programa). 
53 Uma forma de mensurar isso é pelo acompanhamento frequente da evolução da taxa de matrículas, 

utilizando-se do instrumento do ciclo de políticas públicas (Vide figura 19 de Secchi, 2017). 
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O edital de 2005 recebeu 33 propostas (Tabela 2), das quais apenas 13 foram 

aprovadas. Todas as regiões do país foram contempladas. Este previu um recurso global 

de R$ 1.000.000,00, sendo dividido da seguinte maneira:  

• R$ 150.000,00 destinados para até dois programas;  

• R$ 700.000,00 descentralizados para beneficiar sete projetos no valor de 

até R$ 100.000,00 (cem mil reais), para adquirir equipamentos ou 

promover reformas estruturais para acessibilidade, adequados à finalidade 

do Edital. Os projetos e programas deveriam prever a divisão dos recursos 

na ordem de 50% para despesas de capital e 50% para despesas de 

custeio54. 

 

NO INSTITUIÇÃO PROJETO APROVADO EM 2005 

1 FURG Inclusão, acessibilidade e permanência: ações afirmativas para 

estudantes com necessidades especiais no Ensino Superior. 

2 UFBA Acessibilidade sem barreiras. 

3 UFC UFC Inclui. 

4 UFJF Acessibilidade na Universidade Federal de Juiz de Fora. 

5 UFPA Modernização da seção BRAILLE da biblioteca central da Universidade 

Federal do Pará. 

6 UFPI Universidade Inclusiva: uma realidade possível e necessária. 

7 UFPR UFPR sem barreiras – Incluir com qualidade. 

8 UFRGS Possibilitando o acesso e permanência dos alunos com deficiências 

visuais. 

9 UFRPE Na biblioteca central da UFRPE, tempo de incluir e potencializar os 

usuários especiais. 
10 UFRR Programa Incluir da Universidade Federal de Roraima. 

11 UFSCAR Barreiras arquitetônicas nos espaços universitários. 

12 UFU A inclusão educacional na UFU: acesso, permanência e conclusão dos 

estudos. 

13 UNB Acessibilidade à informação e à cultura para as Pessoas com 

Deficiência. 
Tabela 2: Projetos aprovados pelo edital do Incluir de 2005. 

 

 

 

                                                 
54 Informações extraídas do edital de resultado das propostas aprovadas em 2005, que podem ser 

encontradas na página do MEC, Programa Incluir - Edital e Resultados. 
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O edital do Incluir de 2006 recebeu 39 propostas de projetos e destas, 28 foram 

contempladas (Tabela 3). Novamente, todas as regiões do país foram contempladas. O 

recurso total previsto foi de R$ 1.100.000,00, e os projetos submetidos deveriam custar 

até, no máximo, R$ 100.000,00 cada. O gasto para aquisição de equipamento e material 

permanente deveria se limitar a até 50% do custo de cada projeto e estar estritamente 

vinculado ao desenvolvimento deste. 

 

 
NO INSTITUIÇÃO PROJETO APROVADO EM 2006 

1 CEFET/BG Em busca de uma Universidade Acessível. 

2 CEFET/PA Inclusão: Acesso e permanência de minorias no CEFET/PA. 

3 CEFET/SVS As interfaces da ed. Prof/tecnológica de pessoas c/ n.e.e.: construindo 

um centro de ed. Prof. Público inclusivo. 

4 FFFCMPA Acessibilidade de portadores de deficiência na FFFCMPA. 

5 FURG Acessibilidade, acolhimento e acompanhamento do estudante com 

deficiência no Ensino Superior. 

6 UFAC Promovendo a Acessibilidade de alunos com n.e.e. na UFAC. 

7 UFAL Adaptação arquitetônica do Campus A. C. Simões às leis de 

acessibilidade para portadores de n.e.e. da UFAL. 

8 UFAM Apoio ao aluno com deficiência visual através de equipamento de sala. 

9 UFBA Incluir na UFBA - Promovendo a acessibilidade sem barreiras. 

10 UFMG Acessibilidade: criando mecanismos para a inclusão na Universidade. 

11 UFMS UFMS Acessível: Estratégias para inclusão do Acadêmico com 

deficiência na UFMS. 

12 UFMT Laboratório de Informática: Acessibilidade e permanência dos DV no 

ensino superior. 

13 UFOP Melhoria e ampliação das condições de acessibilidade na UFOP. 

14 UFPE Inclusão e cidadania na UFPE. 

15 UFPI Universidade inclusiva em construção. 

16 UFPR UFPR sem barreiras- incluir com qualidade. 

17 UFRGS Incluir UFRGS 2006. 

18 UFRJ Laboratório de pesquisa e ensino de libras. 

19 UFRN Inclusão de alunos com deficiência na UFRN: promovendo ambientes 

acessíveis. 

20 UFRRJ Rural Acessível: Uma universidade inclusiva. 

21 UFS Melhoria das condições de acesso e permanência dos alunos c/ n.e.e. na 

UFS. 

22 UFSC A universidade como espaço de estudos e pesquisa para todos: uma 

inclusão necessária. 
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23 UFSM Acesso e permanência da pessoa c/ n.e.e. na UFSM. 

24 UFT Núcleo de Apoio ao acadêmico com n.e.e. - NAANEE – UFT. 

25 UFU 
Projeto Incluir na UFU - valorizando e respeitando diferenças no 

processo de acessibilidade e permanência com qualidade na 

universidade pública. 

26 UFV Apoio financeiro para adequação das instalações físicas da Biblioteca 

Central da UFV para a inclusão de usuários portadores de n.e.e. 

27 UnB Acessibilidade física nas edificações do Campus da UnB. 

28 UTFPR Suporte a equipamentos especiais. 

Tabela 3: Projetos aprovados pelo edital do Incluir de 2006. 

 

 

 

O edital do Incluir de 2007 contou com 38 instituições selecionadas. Mais uma 

vez, há cobertura em todas as regiões do país. Foram previstos R$ 2.000.000,00 totais. 

Cada IES poderia contar com até R$ 100.000,00 por projeto aprovado (Tabela 4).  

 

 
NO INSTITUIÇÃO PROJETO APROVADO EM 2007 

1 CEFET/AM Projeto Curupira. 

2 CEFET/ES Programa de Inclusão para pessoas com necessidades especiais, 

auditivas ou visuais no sistema Cefetes. 

3 CEFET/OP CEFET Ouro Preto à Luz da Inclusão. 

4 CEFET/PA Inclusão: Acesso e Permanência de PNEE'S no CEFET-PA. 

5 CEFET/PE Expansão do Núcleo de Atendimento aos Alunos com Necessidades 

Educacionais Especiais (NAPNE) do Programa TEC NEP do MEC. 

6 
CEFET 

Química/RJ 

Formação de docentes e equipe técnico-administrativa para inclusão de 

pessoas com necessidades educacionais especiais no CEFET Química-

RJ. 

7 CEFET/SVS 
Acessibilidade e acolhimento: estratégias para a inclusão de pessoas com 

necessidades educativas especiais em um Centro de Formação 

Técnica/Tecnológica. 

8 FURG Construindo a Acessibilidade na FURG. 

9 UFAC Promovendo a acessibilidade de pessoas com deficiência na UFAC. 

10 UFBA UFBA sem barreiras. 

11 UFC UFC Inclui. 

12 UFERSA Estruturação da Universidade Federal Rural do Semiárido para inclusão 

de pessoas com deficiência. 

13 UFF Sensibiliza UFF. 

14 UFGD Proposta de criação do Laboratório de Acessibilidade e Práticas de 

Educação Inclusiva na UFGD/Dourados-MS. 
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15 UFJF INCLUIR: Campanha de conscientização na UFJF. 

16 UFMG 
Implantação de referência de acessibilidade na UFMG: conclusão da 

referência de acessibilidade na Biblioteca Universitária e expansão no 

Museu de Ciências Morfológicas. 

17 UFMT 
Acessibilidade e Permanência dos Deficiente Visuais no Ensino 

Superior: produção e difusão do conhecimento, formação e qualificação 

de recursos humanos. 

18 UFPA Núcleo de acessibilidade do Campus Universitário de Marabá. 

19 UFPB Núcleo de Acessibilidade e Inclusão. 

20 UFPE Pro-Inclusão: quebrando barreiras e promovendo a formação. 

21 UFPEL Criação e Implantação do Núcleo de Acessibilidade – Inclusão e 

Multiplicidade – UFPel. 

22 UFPI Acessibilidade na UFPI: superando obstáculos. 

23 UFRJ Núcleo Interdisciplinar de Acessibilidade da UFRJ (NIA/UFRJ). 

24 UNIR Implantação do Centro de Apoio a Pessoas Portadoras de Necessidades 

Especiais – CAPNES. 

25 UFRPE Reestruturar para garantir a acessibilidade. 

26 UFRR Inclusão na UFRR: um espaço em (des)construção. 

27 UFS Projeto Incluir- Implantando ações de acessibilidade plena de pessoas 

com deficiência na UFS. 

28 UFSCAR Núcleo de Acessibilidade no Ensino Superior da UFSCar. 

29 UFSM UFSM sem barreiras - Incluir com qualidade. 

30 UFT NEACE-UFT: reconhecendo diferenças e promovendo acessibilidade. 

31 UFTM A Universidade do Triângulo Mineiro em busca da acessibilidade. 

32 UFU Projeto Incluir na UFU – Acessibilidade e permanência com qualidade 

na Educação Superior. 

33 UNB Acessibilidade no prédio da BCE/UnB 

34 UNIFAL Criação do Núcleo de Acessibilidade da UNIFAL-MG. 

35 UNIFAP Núcleo de Acessibilidade e Inclusão. 

36 UNIPAMPA Inclusão e Acessibilidade para garantir o direito à Educação Superior na 

Universidade Federal do Pampa. 

37 UNIVASF Núcleo de Acessibilidade da Universidade Federal do Vale do São 

Francisco – NAUFVASF. 

38 UTFPR Inclusão, Acessibilidade e Tecnologia Assistiva na UTFPR. 

Tabela 4: Projetos aprovados pelo edital do Incluir de 2007. 

 

Com relação ao ano de 2008, poucas informações estão disponíveis, exceto que 

36 IES foram contempladas, conforme Tabela abaixo. Novamente, todas as regiões do 

país foram contempladas pelo edital. 
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NO INSTITUIÇÃO PROJETO APROVADO EM 2008 

1 CEFET/SC Acessibilidade no CEFET - SC 

2 CEFET/MG Núcleo de Inclusão e Acessibilidade 

3 CEFET/AM Projeto Curupira 

4 CEFET/ES Programa de Inclusão para pessoas com necessidades especiais no 

sistema Cefetes 

5 CEFET/PA Inclusão e Permanência de PNEE'S no CEFET-PA da Formação à 

Adaptação de Espaços - uma tentativa possível 

6 UFMT Acessibilidade e Permanência da Pessoa com Necessidades Especiais: 

Inclusão na UFMT 

7 UNIR Ampliação e Estruturação do Centro de Apoio a Pessoas Portadoras de 

Necessidades Especiais - CAPNES 

8 UFRR Núcleo de Acessibilidade no Ensino Superior da UFRR: Construi 

9 UFS Implementação do Núcleo de Apoio às Pessoas com Deficiência na UF 

10 UFU Projeto Incluir na UFU: Acessibilidade, Permanência e Comunicação no 

processo de inclusão com qualidade na Educação Superior 

11 UFAC Promovendo a acessibilidade de pessoas com deficiência na UFAC 

12 UNIFAP Núcleo de Acessibilidade e Inclusão 

13 FURG Acessibilidade a Inclusão na FURG: Construindo Novas Possibilidades 

14 UNIVASF UNIVASF E DIVERSIDADE: políticas de inclusão e acessibilidade de 

pessoas com deficiência ao ensino superior 

15 UFBA As tecnologias Assistivas - TAS como apoio à Inclusão da Pessoa com 

deficiência na UFBA 

16 UFAL Construindo a inclusão das pessoas com deficiência na UFAL 

17 UNIFAL INCLUIR/UNIFAL-MG  

18 UFG  

Criação do Núcleo de Acessibilidade na Educação Superior - UFG 

19 UFJF Núcleo de Atendimento às Pessoas com Deficiência na UFJF 

20 UFLA Incluindo o Deficiente Visual à Biblioteca Central da UFLA 

21 UFOP Adequações arquitetônicas para acessibilidade física no prédio do ICEB 

22 UFSC Acessibilidade e Inclusão na UFSC 

23 UFSM UFSM sem barreiras - Incluir com qualidade 

24 UNIFESP UNIFESP - Incluindo com Portas Aberta 

25 UFC UFC Inclui 

26 UNIRIO Inclusão e Acessibilidade na UNIRIO 

27 UFMA UFMA e a Inclusão: Acesso e Permanência de Pessoa com Deficiência 

na Educação Superior 

28 UFMG Construção de uma via acessível 
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29 UNIPAMPA Núcleo de Inclusão e Acessibilidade - NinA: Consolidando Inclusão, 

Acessibilidade e Diversidade na UNIPAMPA 

30 UFPR UFPR Sem Barreiras: Incluir com qualidade - Fase III 

31 UFRJ Núcleo Interdisciplinar de Acessibilidade da UFRJ (NIA/UFRJ) 

32 UFRN Criação do Núcleo de Apoio e Orientação ao Acesso e Permanência a 

alunos com deficiência na UFRN 

33 UFTM Acessibilidade: A UFTM tem este compromisso 

34 UFVJM Projeto Incluir: Acessibilidade na UFVJM 

35 UFF Sensibiliza UFF 

36 UTFPR Inclusão, Acessibilidade e Tecnologia Assistiva na UTFPR - Expansão 

das ações 
Tabela 5: Projetos aprovados pelo edital do Incluir de 2008. 

 

 

No que concerne ao resultado do edital de 2009, existem dois editais de seleção 

de propostas, sendo um parcial e o outro final. No entanto, não há transparência sobre o 

nome de cada projeto selecionado como houve nos anos de 2005, 2006, 2007 e 2008. O 

Edital de 2009 previu a aplicação de recursos orçamentários e financeiros, não 

reembolsáveis, no valor total de R$5.000.000,00, portanto o de maior volume. Ainda 

foram disponibilizados 2.000.000,00 para as Instituições Estaduais de Ensino Superior, 

apenas para recursos de custeio. Do total de 40 IES contempladas em 2009, cinco eram 

estaduais (Tabela 6). Assim como nas edições anteriores, todas as regiões do país foram 

atendidas com recursos. Neste caso, seria mantido o limite de até R$120.000,00 para 

apoiar 1 (um) projeto por instituição. 

 

NO INSTITUIÇÃO / PROJETO APROVADO EM 200955 

1 Universidade Federal do Vale de São Francisco 

2 Universidade Federal de Itajubá 

3 Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

4 Universidade Federal do Paraná 

5 Universidade Federal de São João Del Rei 

6 Universidade Federal de Alagoas 

7 Universidade Federal de Ouro Preto 

8 Universidade Estadual de Maringá 

                                                 
55 Não foram encontrados os nomes dos projetos para este ano. 
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9 Universidade Federal do Pampa 

10 Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 

11 Universidade de Brasília 

12 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Minas Gerais 

13 Universidade Federal da Grande Dourados 

14 Universidade Federal de Alfenas 

15 Universidade Federal de Uberlândia 

16 Universidade Federal do Rio Grande - FURG 

17 Universidade Federal de São Carlos 

18 Universidade Federal de Rondônia 

19 Universidade Federal do Tocantins 

20 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas 

21 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia 

22 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina 

23 Universidade Federal de Roraima 

24 Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

25 Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

26 Universidade Federal de Mato Grosso 

27 Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 

28 Universidade Federal de Campina Grande 

29 Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

30 Universidade do Estado da Bahia 

31 Instituto Federal de Educação, Ciência e tecnologia do Sertão Pernambucano 

32 Universidade Federal de São Paulo 

33 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

34 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

35 Universidade Federal de Goiás 

36 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

37 Universidade Federal de Lavras 

38 Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 

39 Universidade Federal do Rio de Janeiro 

40 Universidade Federal de Viçosa 

Tabela 6: IES selecionadas pelo edital do Incluir de 2009. 
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Com relação ao ano de 2010, não há registro de divulgação nos meios oficiais do 

edital de resultado final das IES contempladas, apenas o parcial. Vale ressaltar que, no 

ano de 2010, 38 IES passaram na seletiva parcial (Tabela 7).  

 

NO INSTITUIÇÃO PROJETO APROVADO EM 2010 

1 UFSM Acessibilidade na Educação Superior: UFSM sem Barreiras 

2 Iffarroupilha Acessibilidade na Educação Superior do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia Farroupilha: Caminhos para a Inclusão. 

3 IFAM PROJETO CURUPIRA - Promoção da Acessibilidade e Educação 

Inclusiva nos Campi do I FA M 

4 UFF Sensibiliza UFF 

5 IFMG Projeto Incluir no IFMG 

6 UFMA Estratégias para Inclusão e Permanência de Pessoas com Deficiências na 

UFMA 

7 
INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA56 

EPT Inclusiva 

8 UNB UnB Acessível 

9 UFTM Acessibilidade na Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UFTM 

10 UFS Centro de Atendimento e Inclusão da Pessoa com Deficiência na UFS 

11 FURG Eliminando Barreiras: Educação Inclusiva 

12 UFPR UFPR Sem Barreiras - Incluir com Qualidade – FASE V 

13 UFMS Adequação Arquitetônica para Acessibilidade no Campus do Pantanal 

numa Interface com o Laboratório de Educação Especial CPAN 

14 CEFET/MG Laboratório de Desenvolvimento de Glossários de Termos Científicos, 

Técnicos e Culturais em LIBRAS 

15 UFERSA Estruturação da Universidade Federal do Semi-Árido para inclusão de 

pessoas com deficiência 

16 UNIPAMPA UNIPAMPA: Uma proposta de expansão do atendimento educacional 

especializado 

17 UFLA Mais acesso ao aprendizado na UFLA 

18 IFSC Inclusão no IFSC - Da formação à Prática 

19 UFC UFC INCLUI 

20 UFCSPA Inclusão e Acessibilidade na UFCSPA 

21 UFPB UFPB para todos: eliminando barreiras 

22 UFCG O desafio da inclusão: caminhos a serem trilhados 

23 IFPE Proposta de criação de laboratório de acessibilidade e práticas inclusivas 

e de capacitação em libras no IFPE - Campus Vitória de Santo Antão 

24 UFAM Espaço Universitário de Apoio a Estudantes e Servidores com 

Deficiência - EUAPOIO 

                                                 
56 Não constam informações sobre o Estado de origem dessa IES no edital encontrado. 
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25 IFRR Inclusão na Educação Superior - Uma questão de Acessibilidade 

26 IFS Acessibilidade na Educação Superior 

27 UTFPR Programa de Tecnologia Assistiva 

28 
UFRN 

Estruturação e fortalecimento de ações voltadas para o ensino de 

estudantes com deficiência visual na Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte 

29 IFBA Educação Inclusiva: Construção de práticas e culturas no IF Baiano 

30 IFSUL Implementação da Política de Inclusão para Pessoas com Deficiência no 

Instituto Federal Sul rio-grandense 

31 IFB Construindo um IFB de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

Inclusiva 

32 UFU Programa Incluir na UFU: Promoção do sujeito psicossocial na 

acessibilidade e permanência no ensino superior 

33 
UFVJM 

Consolidação do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão - NACI: 

Ampliação das Condições de Acessibilidade no Campus do 

Mucuri/UFVJM. 

34 UFJF Acessibilidade Educacional, Física e Informacional 

35 UFFS Fronteira Sul: Inclusão sem distinção 

36 UFMT TODOS = acesso, ingresso e permanência de PNEs na UFMT 

37 UNIFAL Reestruturação do Núcleo de Acessibilidade Institucional - Fase II 

38 UFRJ Núcleo Interdisciplinar de Acessibilidade  

Tabela 7: Projetos aprovados pelo edital do Incluir de 201057. 

 

De acordo com a matriz retirada do documento orientador do Incluir de recursos 

orçamentários58 direcionados para as universidades federais em 2013, foi distribuída uma 

quantia total de R$ 11.000.000,00, que foram alocados diretamente nas unidades 

orçamentárias de cada universidade federal na Ação 4002 – Assistência a Estudante de 

Graduação. No entanto, se tais ações comtemplariam a aquisição de equipamentos e 

materiais didáticos específicos para acessibilidade e adequações arquitetônicas dentro de 

todo o espaço acadêmico, pode-se concluir que toda a comunidade seria beneficiada com 

os recursos do programa, sem qualquer restrição de indivíduos ou cursos dentro da 

instituição. É válido ressaltar que, de acordo com consulta realizada ao portal da 

transparência do Governo Federal59 em abril de 2019, a ação orçamentária 4002 é 

denominada “assistência ao estudante de ensino superior”, alocada na subfunção 364 

                                                 
57 Trata-se de edital de resultado PARCIAL. Não foi localizado o edital de resultado FINAL, apesar das 

diversas tentativas pela Lei de Acesso à Informação. 
58 Para ver o detalhamento dos recursos, observar o Anexo IV desta dissertação. 
59 Informação retirada do site: http://www.portaltransparencia.gov.br/despesas  

http://www.portaltransparencia.gov.br/despesas
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“ensino superior”, não obstando qualquer dúvida a respeito da aplicabilidade dos recursos 

do Incluir em quaisquer cursos, sem restrição a “alunos de graduação”.  

Dado que o Incluir foi um programa de duração continuada, este deve constar do 

Plano Plurianual, que é um instrumento do governo responsável por estabelecer,  

conforme a Constituição Federal de 1988, Art. 165, parágrafo 1, “de forma regionalizada, 

as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de 

capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração 

continuada” (Brasil,1988). Trata-se de um instrumento de organização da ação 

governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos. Para essa pesquisa, foi 

consultado o PPA do ciclo de 2012-2015 e seus anexos. Tomamos nota os seguintes fatos: 

No anexo dos Programas Temáticos deste ciclo, encontramos o Programa: 2032 - 

Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão, que tem 

como um de seus objetivos, o (0841), a expansão da rede federal de educação superior 

por melhorias qualitativas e quantitativas. Esse objetivo consiste em:  

 

Ampliar o acesso à educação superior com condições de permanência e 

equidade por meio, em especial, da expansão da rede federal de educação 

superior, da concessão de bolsas de estudos em instituições privadas para 

alunos de baixa renda e do financiamento estudantil, promovendo o apoio às 

instituições de educação superior, a elevação da qualidade acadêmica e a 

qualificação de recursos humanos  

 

(Brasil. Plano Plurianual, 2012-2015, Anexo I, Programas temáticos, p. 161)  

 

Dentre as metas correspondentes a esse objetivo, estavam a elevação das taxas 

bruta e líquida de matrícula na educação superior, elevar o número de campus nas IES e 

de universidades federais para 63 e apoiar as instituições não federais de ensino superior.  

60 Dentre as iniciativas, estava a 03GA, que objetivava a  

 

Ampliação do acesso, da permanência e da taxa de sucesso dos estudantes na 

educação superior, em instituições públicas e privadas, inclusive por meio de 

financiamento estudantil, com promoção da elevação da eficiência acadêmica, 

da qualidade, da equidade e da inclusão, considerando, inclusive, 

especificidades das populações do campo, indígenas, quilombolas, 

afrodescendentes e das pessoas com deficiência.  

 

(Brasil. Plano Plurianual, 2012-2015, Anexo I, Programas temáticos, p. 162) 

                                                 
60 Foi feito um esforço no sentido de buscar dados que confirmassem a elevação das taxas bruta e líquida 

de matrículas na educação superior no período de 2003 a 2016 (“pré” e “pós” Incluir), o que foi comprovado 

no estudo realizado por Pinto e Ribeiro (2019, p.8).  
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Dentro do anexo dos Programas Temáticos deste ciclo, também pudemos observar 

o objetivo 0442 do Programa 2063 - Promoção dos Direitos de Pessoas com Deficiência, 

que discorre sobre efetiva aplicação da política de garantia dos direitos das pessoas com 

deficiência, da Secretaria de Direitos Humanos. Dentre as metas, encontramos a 

coordenação do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Viver Sem 

Limite61 e a iniciativa 01GO, que explicita a “articulação dos programas federais para a 

garantia dos direitos da pessoa com deficiência e fortalecimento do Plano Nacional dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência - Viver Sem Limite”, que é o plano no qual o Incluir 

se insere. Os Programas citados fazem parte do orçamento Fiscal e da Seguridade Social, 

que teve um valor global de R$ 105.622.767 reais entre 2012 e 2015 (Figura 24). Este 

esforço de pesquisa é importante para demonstrar a configuração do Incluir como política 

pública é uma materialização da ação do estado, conforme discussão dos autores citados 

no início deste capítulo. 

 

Figura 24: Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 2012-2015. 

 

 

De acordo com consulta realizada ao Diário do Senado Federal de junho de 2013, 

p. 429,  o Incluir foi citado na análise da meta “Elevar a taxa de inclusão escolar de 

estudantes de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação na rede regular de ensino, de forma a alcançar a meta 

do PNE 2011-2020”, em conjunto com a Rede Nacional de Formação Continuada 

(RENAFOR), dado que são programas que se complementam para a melhoria da 

                                                 
61 Plano ao qual o Incluir está vinculado. O Viver sem Limite congrega um conjunto de ações em diferentes 

áreas do Governo Federal, visando promover a inclusão social das pessoas com deficiência. Assim, ao eixo 

educação, foram incorporadas algumas ações de acessibilidade, sendo o Incluir uma delas. (BRASIL. 

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL – SUPLEMENTO, junho de 2013, p. 429) 
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qualidade da educação nos sistemas públicos de ensino, sendo o Inlcuir responsável pela 

melhoria das IES no tocante à acessibilidade e o RENAFOR por meio do fomento à oferta 

de cursos de formação continuada em nível de extensão, aperfeiçoamento e 

especialização, em todas as modalidades (presencial, semipresencial e a distância). 

Enquanto o Incluir possibilita condições de acesso e permanência de pessoas com 

deficiência por meio da eliminação de barreiras físicas e pedagógicas, o RENAFOR 

promove a formação continuada nas IES, dedicando suas ações à pesquisa à extensão e à 

formação docente especializada, contribuindo para a elaboração de materiais didáticos e 

pedagógicos específicos, a gestão e as práticas de ensino.  

De acordo com Diário do Senado Federal de junho de 2013, p. 429, em 2012, o 

MEC apresentou 40 cursos, para os quais houve demanda de 4.198 vagas na temática da 

“Educação Especial”. A formulação e implementação dessas políticas públicas de 

inclusão resultaram no crescente índice de acesso e permanência de pessoas com 

deficiência, o que possibilitou a avaliação positiva no que concerne ao cumprimento das 

metas estabelecidas para 2015. 

Realizando uma análise global dos dados obtidos62 das IES partícipes e 

considerando a janela temporal entre 2005 e 2010, notou-se que, no total, 81 IES63 se 

beneficiaram do programa. Apesar de o documento orientador do Incluir dispor 

expressamente sobre a alocação de recursos e institucionalização da Política de 

Acessibilidade nas Instituições Federais de Educação Superior, notou-se, também, que 

cinco universidades estaduais foram contempladas com aportes do programa em 2009, 

previstos em 2.000.000,00, apenas para recursos de custeio. Das 81, 26 IES submeteram 

propostas por apenas um ano. Algumas IES submeteram mais de um projeto no decorrer 

dos anos de 2005 a 2010, a saber: 24 IES submeteram por dois anos, 15 IES submeteram 

por três anos, 9 submeteram por quatro anos, 5 submeteram por cinco anos e 2 IES 

submeteram propostas em todos os seis anos64, totalizando 192 projetos.   

Houve participação de instituições de todos os entes federativos do Brasil. A 

maior aderência ao Incluir foi da região Sudeste do país com 30%, seguida pela região 

                                                 
62 Vale ressaltar que não foram encontrados dados referentes ao resultado final do ano de 2010. Foi feito 

um cruzamento de dados do edital de resultado parcial deste ano. 
63 Para detalhamento, ver Anexo VI dessa dissertação. 
64 Vale ressaltar que um projeto submetido no ano de 2010 não está sendo contabilizado neste trabalho, 

dado que não foram encontradas informações suficientes sobre a localização de uma das IES o que 

impossibilitou a contabilização desta para fins de análise de dados.  
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Sul com 23%, pela Nordeste com 22%, pela Norte com 15% e pela Centro-Oeste, com 

10% das IES. (Gráfico 1) 

Observou-se, também, que houve as seguintes tendências: 

• Crescimento linear de submissão de propostas no decorrer dos anos na 

região Sudeste entre 2005 e 2009 decrescendo em 2010;  

• Crescimento linear de submissão de propostas no decorrer dos anos na 

região Norte entre 2005 e 2007, decrescendo de 2008 a 2010; 

• Crescimento linear de submissão de propostas no decorrer dos anos na 

região Nordeste 2005 e 2007; 

• Baixa adesão da regiões Centro-Oeste em todos os anos. 

 

 

Gráfico 1: Aderência das IES ao Incluir por região geográfica do Brasil. 
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Gráfico 2: Aderência ao Incluir por região em 2005. 

 

 

Gráfico 3: Aderência ao Incluir por região em 2006. 

 

Gráfico 4: Aderência ao Incluir por região em 2007. 
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Gráfico 5: Aderência ao Incluir por região em 2008. 

 

Gráfico 6: Aderência ao Incluir por região em 2009. 

 

 

Gráfico 7: Aderência ao Incluir por região em 2010. 
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De acordo com consulta aos editais de resultado, foram submetidos, ao todo, 192 

projetos de 2005 a 2010 pelo Inlcuir, e houve participação de todos os entes federativos 

do Brasil. Minas Gerais e Rio Grande do Sul lideraram a participação, com 38 e 27 

propostas, respectivamente. Logo, podemos concluir que o maior índice de participação 

foi das regiões Sudeste e Sul do Brasil, (Tabela 8). 

Ano 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Quantidade 
de Projetos 

Acre (AC)   1 1 1     3 

Alagoas (AL)    1   1 1   3 

Amapá (AP)     1 1     2 

Amazonas (AM)    1 1 1 1 2 6 

Bahia (BA)  1 1 1 1 1 1 6 

Ceará (CE) 1   1 1   1 4 

Distrito Federal (DF)  1 1 1   1 2 6 

Espírito Santo (ES)      1 1     2 

Goiás (GO)        1 1   2 

Maranhão (MA)        1   1 2 

Mato Grosso (MT)    1 1 1 1 1 5 

Mato Grosso do Sul 
(MS)   1 1   3 1 6 

Minas Gerais (MG) 2 4 6 9 9 8 38 

Pará (PA)  1 1 2 1     5 

Paraíba (PB)      1   1 2 4 

Paraná (PR) 1 2 1 2 3 2 11 

Pernambuco (PE)  1 1 4 1 2 1 10 

Piauí (PI)  1 1 1       3 

Rio de Janeiro (RJ)   2 3 3 2 2 12 

Rio Grande do Norte 
(RN)   1 1 1 1 2 6 

Rio Grande do Sul (RS)  2 6 5 3 5 6 27 

Rondônia (RO)     1 1 2   4 

Roraima (RR)  1   1 1 1 1 5 

Santa Catarina (SC)    1   2 1 2 6 

São Paulo (SP) 1   1 1 3   6 

Sergipe (SE)    1 1 1   2 5 

Tocantins (TO)   1 1   1   3 

Total 13 28 38 36 40 37 192 
 Tabela 8: Aderência das IES ao Incluir por estado do Brasil65. 

                                                 
65 Não foi contabilizada uma Instituição no ano de 2010, O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA, dado que sua localização não foi divulgada neste edital de resultado. 
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Com relação às verbas do Incluir repassadas pelo governo às IES em cada ano, é 

importante notificar a falta de transparência na divulgação desses dados, uma vez que 

nem todos os editais de resultado divulgados nos meios oficiais indicaram os recursos 

destinados a cada instituição comtemplada. Somente os editais de resultado dos anos de 

2007 e 2008 fizeram essa divulgação. No que concerne aos editais de abertura, foi feita 

uma divulgação genérica dos recursos globais que seriam alocados entre 2005 e 2010. 

Vale ressaltar que, embora os recursos fossem destinados a instituições federais de ensino 

superior, em 2009, o edital do Incluir previu recursos orçamentários para custear despesas 

de custeio para algumas IES estaduais. E isso é interessante, uma vez que a político se 

tornou mais inclusiva, todavia, a federação estava atuando em IES de responsabilidade 

estadual. 

Na tentativa de organizar esses dados orçamentários, elaboramos uma tabela 

(Tabela 9) indicando os recursos por ano destinados ao Programa Incluir por ano. 

Conclui-se, da compilação desses dados, que foram previstos, no total, R$ 17.400.000,00: 

   

ANO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 

RECURSOS 
PREVISTOS  

R$1.000.000,00 R$1.100.000,00 R$2.000.000,00 R$3.300.000,00 R$5.000.000,00 R$5.000.000,00 R$17.400.000,00 

RECURSOS 
GASTOS  

SEM INFO SEM INFO R$2.000.000,00 R$3.484.362,00 SEM INFO SEM INFO R$5.484.362,00 

TIPO DE EDITAL 
CONSULTADO 

ABERTURA ABERTURA RESULTADO RESULTADO ABERTURA ABERTURA   

Tabela 9: Distribuição de recursos do Incluir de 2005 a 2010. 

 

Outra análise importante a ser feita nesta pesquisa é sobre o acórdão do Tribunal 

de Contas da União – TCU, que dispõe sobre o Incluir enquanto política pública. O 

documento em questão é o Acórdão 585/2015, do relator Bruno Dantas, que trata da 

execução orçamentária e financeira da Função Educação referente aos exercícios de 2010 

a 2013 e avaliação de indicadores educacionais. Do total de R$ 11.000.000,00 

distribuídos às instituições partícipes do programa, apenas R$ 1,5 milhões foram 

declarados no Siafi por meio do Plano Interno VSS21G0100N, conforme recomenda a 

SESu. Essa falta de registros de recursos distribuídos corrobora o fato de o programa 

carecer de transparência, além de “dar margem para que sejam gastos em objetos 

diversos” (TCU / Acórdão, 2015). Neste documento, também podem ser encontradas 

instruções à SESu para que, no âmbito de sua competência, promova maior controle das 

verbas repassadas do Incluir. As orientações constituem-se basicamente em ações dentro 
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das instituições que receberam esses aportes financeiros, com a intenção de orientar e 

debater padrões de qualidade de suas instalações físicas e construções, de maneira a 

estarem condizentes com o que dispõe os padrões de acessibilidade da NBR 9050, além 

de promover diagnósticos in loco, com a finalidade de realizar as adaptações que se 

fizerem necessárias para a eliminação de barreiras físicas, arquitetônicas e estruturais 

dentro da Academia.   

No que concerne à dimensão comunicação com a sociedade, não podemos deixar 

de citar instrumentos essenciais de controle e participação popular, que são as ouvidorias 

e a mídia em geral.  

Outra forma de análise do Incluir é por meio das Ouvidorias das IES, pois são 

importantes instrumentos de divulgação, avaliação e controle social dos serviços 

prestados pelas instituições de ensino superior. Uma maneira de medir se a acessibilidade 

está, de fato, sendo implementada na Universidade Pública é pelo atendimento às 

demandas da Ouvidoria. As pessoas com deficiência dentro dos espaços acadêmicos 

precisam estar cientes do papel da ouvidoria enquanto espaço pedagógico, que tende a 

estimular a formação da cidadania no que concerne aos direitos e deveres como 

instrumentos que ligam a Instituição e a comunidade. 

Para (Vismona 2000, p.11 apud Glüer, 2006), a ouvidoria é uma "função criada 

para representar o cidadão, zelando por seus legítimos interesses junto às instituições 

públicas e privadas". De acordo com Glüer (2006), a primeira universidade a 

implementar uma Ouvidoria foi a Universidade Federal do Espírito Santo, no ano de 

1992, seguida pela Universidade de Brasília, em 1993, e pela Universidade Estadual de 

Londrina (UEL), em 1994. As Ouvidorias universitárias são um importante canal de 

comunicação com a comunidade acadêmica e de transparência, dado que trabalham para 

mitigar as disfunções burocráticas, agilizar a prestação de serviços públicos e corrigir 

falhas e possíveis injustiças. Trata-se de um instrumento ao qual as pessoas com 

deficiência podem recorrer para pleitear seus direitos.  

Segundo Lyra (2000, p. 5), as Ouvidorias das instituições de ensino superior 

convergem para a denominada democracia participativa. Em consonância com Conselhos 

de Direitos Humanos e do Orçamento Participativo, e sob a ótica deste autor, as 

Ouvidorias figuram com destaque entre os órgãos públicos que preservam e valorizam a 

res pública. 

Com relação à divulgação midiática do Programa, ressaltar que foram encontradas 

poucas menções jornalísticas ao Incluir na Internet. Tais menções não são explícitas ao 
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Programa, mas são referências a este como subsídio às matérias principais, que tratam de 

acessibilidade. Até abril de 2019, apenas seis notícias foram encontradas. A pesquisa foi 

realizada pelo Google Notícias e filtrada pelas páginas da Internet e dos jornais de maior 

destaque e relevância nacional. Foi observado que nenhuma das notícias tem o Incluir 

como seu objeto principal, sendo este utilizado apenas como subsidio para o tema central 

de cada reportagem, que é a deficiência em 100% dos casos (Tabela 10). Percebe-se que 

foco jornalístico foi sempre em abordar as condições e dificuldades das pessoas com 

deficiência, não tendo o Incluir como objeto central. 

 

 JORNAL NOTÍCIA ANO 

1 Globo.com 
“Alunos da Ufes denunciam falhas de 

acessibilidade no prédio de direito” 
2015 

2 Globo.com 
“Cresce o acesso da pessoa com deficiência 

ao ensino superior no país” 
2016 

3 

Jornal do 

Commercio de 

Pernambuco 

“Paralisia cerebral não impede jovem de 

cursar dança na UFPE” 
2016 

4 O São Gonçalo 
“Caderno Educação - Aulas inclusivas e com 

socialização” 
2017 

5 ViaCarreira 
“Cotas para deficientes nas universidades: 

entenda como funciona” 
2018 

6 
Notícia do site 

da UFMG 

“UFMG enfrenta desafio de se tornar mais 

acessível” 
2018 

Tabela 10: Notícias em páginas e em jornais da Internet sobre o Incluir. 

  

Essa divulgação pela mídia é validada à medida que o Incluir ganha maior 

visibilidade e representatividade, corroborando o que já foi dito sobre a participação dos 

diversos atores sociais nessa política pública, como maneira de legitimação da questão da 

deficiência.  

 

2.4 Considerações finais deste capítulo 

 

 

Neste capítulo foram debatidos conceitos e definições de políticas públicas e foi 

feita uma análise do Programa Incluir. Foram coletados dados junto às IES que receberam 

aportes governamentais desta política pública e expostos discursos parlamentares, dados 

do Censo demográfico do IBGE, divulgação pela mídia e outras evidências que pudessem 

comprovar a efetividade do Programa.  
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A conclusão que chegamos é que a política educacional brasileira se fez presente 

com a mobilização parlamentar, midiática, da administração pública e da população 

através das consultas às ouvidorias e a outros instrumentos de transparência 

governamental. No entanto, conflitos e calorosos debates ainda existem, dado que a 

inclusão na educação superior é muito incipiente. Rama (2006), ao discorrer sobre a 

situação das pessoas com deficiência na educação superior, sinaliza que esta mostra um 

sensível atraso, que se materializa tanto na formulação de leis e políticas públicas, quanto 

nas práticas sociais inclusivas frágeis. 

 Não podemos, no entanto, nos deixar sucumbir ao pessimismo, dado que ainda 

há muito o que ser discutido e amadurecido nesse vasto rol de ações em prol da inclusão 

de pessoas com deficiência. As evidências expostas nesse trabalho mostram os avanços, 

em nível de legislação e políticas públicas implementadas para a inclusão no ensino 

superior. Contudo, para almejar concretamente o processo de inclusão, será necessário 

avançar para além dos aspectos acima citados. 
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CAPÍTULO III – ESTUDO DE CASO: A UNIVERSIDADE FEDERAL 

FLUMINENSE 

 

 

Neste capítulo, será feito um estudo de caso na Universidade Federal Fluminense, 

Instituição de Ensino Superior Federal que recebeu aportes do Programa Incluir, de 

maneira a medir a percepção sobre a acessibilidade desta perante esta comunidade 

acadêmica. Como medidores desta percepção, foram utilizados instrumentos 

quantitativos e qualitativos de pesquisa, seja um questionário, que foi aplicado online 

durante o período de julho a outubro de 2019, e, de forma complementar, foram realizadas 

entrevistas em profundidade com membros da UFF, bem como análise documental. 

Foram entrevistadas 335 pessoas na etapa quantitativa e três pessoas na etapa qualitativa, 

dentre gestor, aluno matriculado e outro gestor. O objetivo desse capítulo é analisar 

marcadores das ações de acessibilidade que foram aplicadas nesta IFES, segundo a 

percepção da comunidade acadêmica.  

 

3.1 A escolhas que justificam esta pesquisa  

 

Para explicar este último capítulo da dissertação, apresento a Instituição de Ensino 

Superior objeto desse estudo de caso e a contextualização desta pesquisa. Empreendo um 

esforço para traduzir em palavras as condições nas quais se deu a abertura deste campo, 

medindo a percepção geral de alguns de seus membros sobre os meus objetos de estudo: 

a acessibilidade e a inclusão na Educação Superior. Investiguei e expliquei algumas 

questões: as minhas escolhas metodológicas, minha posição enquanto observadora, a 

rotina de trabalho dos profissionais da IFES, as oportunidades bem aproveitadas que tive 

e as limitações que a pesquisa escolhida me impôs, dado que a política pública investigada 

carece de transparência em muitos aspectos.  

 

3.1.1 Procedimentos Éticos  

 

Para que a pesquisa fosse possível, em 03 junho de 2019 foi submetido ao Comitê 

de Conformidade Ética em Pesquisas Envolvendo Seres Humanos da Fundação Getulio 

Vargas o Projeto de Pesquisa e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido referente 

ao instrumento quantitativo (Apêndice A). O Comitê aprovou a pesquisa pelo Parecer no 

50, em 13 de junho de 2019.  
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Posteriormente, houve a necessidade de adicionar o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido referente ao instrumento qualitativo (Apêndice B). Para isso, foi 

necessária uma nova submissão ao Comitê de Conformidade Ética em Pesquisas 

Envolvendo Seres Humanos da Fundação Getulio Vargas, em 26 de agosto de 2019. O 

instrumento foi aprovado pelo Parecer aditivo ao anterior, em 13 de setembro de 2019. 

A fim de resguardar o sigilo dos participantes desta pesquisa, e com a finalidade 

de preservar seu anonimato, as três pessoas entrevistadas pelo instrumento qualitativo 

foram identificadas com a inicial E (primeira letra da palavra “entrevistado”), seguida de 

uma numeração em ordem crescente da época que foi realizada a entrevista. Ou seja, o 

primeiro entrevistado foi identificado por E1, o segundo por E2 e o terceiro por E3. 

 

3.1.2 Breve caracterização da IES pesquisada e dos Procedimentos de campo  

 

A Universidade Federal Fluminense (UFF) é uma Instituição Pública Federal 

criada em 1960 e instituída pela Lei 3.958/1961. Originalmente, era conhecida como 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UFERJ). Posteriormente, adotou o 

nome de Universidade Federal Fluminense, que foi homologado pela Lei 4.831/1965. 

A UFF possui diversos campi, localizados em vários municípios do interior 

fluminense. A realização de uma pesquisa quantitativa poderia ser realizada apenas por 

meio da internet. A pesquisa foi disponibilizada em comunidades e páginas de redes 

sociais de diversos cursos da UFF. Os resultados obtidos indicam uma elevada 

abrangência geográfica no perfil dos respondentes da amostra. Afinal, participaram da 

pesquisa quantitativa pessoas localizadas nos campi do Gragoatá, Praia Vermelha, 

Valonguinho, Vital Brazil, Volta Redonda, Rio das Ostras, Nova Friburgo, Reitoria, 

Santa Rosa, Centro, Hospital Universitário, São Domingos, Ingá, Campos dos 

Goytacazes, Belford Roxo, Campo Grande e Santo Antônio de Pádua (Gráfico 8).  
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Gráfico 8: Identificação dos participantes por campus da UFF. 

 

Dediquei-me a entrevistar formalmente um membro da Divisão de Acessibilidade e 

Inclusão Sensibiliza UFF66, um membro da Comissão UFF Acessível e um representante 

dos discentes desta Comissão, que é uma pessoa com deficiência da comunidade 

acadêmica. 

Essas três entrevistas consistiram em questões baseadas em um roteiro mais livre, 

objetivando dar maior liberdade para meus entrevistados exporem seus pontos de vista de 

maneira mais abrangente e para que eu pudesse entender melhor suas motivações e 

opiniões sobre acessibilidade na UFF. A escolha deste método também foi importante 

para que eu pudesse esclarecer algumas indagações formuladas no decorrer desta pesquisa 

e para compilar os dados obtidos da política pública Incluir com a percepção do nicho 

acadêmico sobre a acessibilidade de seus espaços de convivência. 

Dediquei-me, também, à aplicação de um questionário quantitativo online 

contendo perguntas formuladas a medir se as políticas públicas de acessibilidade estão 

sendo efetivas, se as estruturas físicas do campo são compatíveis com a ABNT-NBR9050, 

que versa sobre acessibilidade, e para medir a percepção das pessoas que estão dentro da 

                                                 
66 A seção 3.3 é dedicada ao Sensibiliza UFF, portanto, informações detalhadas sobre este setor 

importante para a promoção da inclusão na IES será abordada mais para frente. 
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IFES. A importância desse instrumento quantitativo de medição justifica-se pela minha 

busca em compreender o fenômeno de acessibilidade na UFF, através da coleta de dados 

numéricos que indicam preferências ou padrões de comportamentos da comunidade 

acadêmica, dados os incentivos governamentais, especialmente os aportes do Incluir. Por 

meio desta técnica foram entrevistadas 335 pessoas.   

É relevante mencionar que a pesquisa quantitativa foi compartilhada nas redes 

sociais e no site oficial da Divisão de Acessibilidade e Inclusão da UFF, portanto a 

pesquisa pode ter uma participação de pessoas engajadas e preocupadas com a temática 

da inclusão. Foi feito um esforço no sentido de solicitar o compartilhamento desse 

questionário presencialmente e pela Internet, com a finalidade de obter o maior número 

de respondentes possível. Eu fui pessoalmente à Universidade e também compartilhei a 

pesquisa em diversas páginas relacionadas à UFF em redes sociais. 

Vale ressaltar que foram encontradas dificuldades na obtenção das respostas, uma 

vez que a pesquisa foi realizada sem financiamento, não foram contratados 

entrevistadores e houve limitação temporal para aplicação do questionário. No entanto, 

apesar de a amostra ser relativamente pequena e com todas as dificuldades, este 

instrumento se mostrou válido, pois conseguimos medir uma percepção geral da 

comunidade acadêmica e houve respostas por parte de entrevistados com deficiência. 

A pesquisa quantitativa foi realizada pela Internet, através da aplicação de um 

questionário on-line, e contou com a participação de técnicos administrativos, docentes, 

alunos, egressos e pessoas com e sem deficiência, frequentadoras de cursos de graduação 

e pós-graduação. Mais interessante, a composição da amostra contou com pessoas que 

transitam por diversos campus da Universidade Federal Fluminense.  

A pesquisa qualitativa, com base no método de entrevista em profundidade, 

abrangeu duas servidoras técnicas administrativas e um aluno do curso de Graduação em 

Direito. Uma das servidoras e o aluno são pessoas com deficiência. Esses participantes 

foram selecionados de modo a contemplar pessoas com deficiências e sem deficiência de 

setores específicos da Universidade, os setores onde as políticas para inclusão são 

operacionalizadas.   

Os procedimentos realizados (pesquisa qualitativa e quantitativa) tiveram como 

objetivo enxergar a universidade como um espaço educacional e social que constrói e 

dissemina conhecimentos, valores e significados. Nesta pesquisa, procurou-se estabelecer 

diálogo com pessoas com deficiência e com pessoas sem deficiência dentro comunidade 
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acadêmica, a fim de comparar os “dois lados” da realidade vivenciada por estudantes e 

por servidores dentro da UFF.  

A técnica de pesquisa qualitativa escolhida foi a entrevista semiestruturada, a qual 

foi utilizada para analisar a trajetória de ingresso e permanência dos entrevistados na UFF. 

As entrevistas qualitativas foram realizadas nas dependências da própria Universidade, 

com a prévia anuência dos entrevistados. Duas entrevistas foram gravadas e transcritas e 

uma entrevista foi realizada por e-mail, por falta de compatibilidade de horários com o 

entrevistado. Apesar desta limitação metodológica e pela falta de interação com o 

entrevistado, o conteúdo relatado me foi útil para compreender as condições de 

acessibilidade na instituição. Por conta disso, a entrevista não foi descartada. Os dados 

dessas entrevistas foram objeto de análise de conteúdo e suas falas encontram-se neste 

capítulo em forma de debate teórico. 

Os dados da pesquisa quantitativa foram obtidos por meio do Google Forms. 

Nenhuma resposta era obrigatória, ou seja, os participantes tiveram a liberdade de 

responder somente às perguntas que tinham interesse. O procedimento da análise 

possibilitou a definição dos seguintes recortes dessa pesquisa: perfil dos participantes, 

políticas inclusivas na Universidade, acessibilidade na Universidade e conhecimento 

sobre o Programa Incluir. Vale ressaltar que esse recorte foi escolhido para fins de 

comparação da evolução da UFF antes e depois do advento das políticas de acessibilidade 

e inclusão promovidas pelo Governo Federal, mais especificamente, o Programa Incluir. 

 

3.1.3 A UFF em números: avaliações gerais  

 

De acordo com Castro (2011), muitas universidades participantes do Incluir 

possuem campus extensos e cheios de prédios em diferentes localizações, geralmente 

distantes umas das outras. Essa distância é um grande limitador para as pessoas com 

deficiência, especialmente as com deficiência física, dado que os grandes deslocamentos 

por muitas vezes provocam desgaste físico e nem todas as universidades possuem 

transporte interno.   

Para (Oliveira, 2003, p.103),  

É importante considerar o ponto de vista dos participantes em relação ao seu 

direito fundamental que é ir e vir com autonomia e independência, ou seja, o 

ato ou efeito de andar ou de transportar-se de um lugar para outro na 

universidade, usufruindo de todos os serviços disponíveis. Assim, faz-se 

necessário oferecer condições para a locomoção no espaço interno da 

universidade, pois um pequeno obstáculo para as pessoas pode ser uma grande 

barreira para aqueles que têm mobilidade reduzida. 
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No que concerne à oferta de vagas para pessoas com deficiência, a UFF possui 

uma política de ação afirmativa de ingresso aos cursos de graduação para candidatos com 

deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda 

(art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio 

em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). De acordo com dados extraídos do relatório 

parcial de avaliação institucional da Comissão Própria de Avaliação da UFF de 2019 (ano 

base 2018), 136 alunos se matricularam por esta ação afirmativa em 201767. 

Sobre a política de ações afirmativas nas universidades públicas, políticas públicas 

de inclusão são medidas necessárias para a correção das desigualdades sociais. O 

Programa Incluir, enquanto política pública da área educacional e junto às cotas deve 

cumprir seu papel de agente mitigador das desigualdades que as pessoas com deficiência 

enfrentam para acesso às oportunidades de ingresso e permanência no Ensino Superior.   

 

[...] a reserva de vagas nas universidades para grupos populacionais 

discriminados, conhecida como sistema de cotas, configura-se como uma 

modalidade específica de um conjunto de políticas corretoras de desigualdades 

sociais setorizadas e batizadas com o nome de “ações afirmativas”. Portanto, 

conceber as cotas na esfera das ações afirmativas implica, necessariamente, 

conferir-lhes o mesmo estatuto de legitimidade social que desfrutam outras 

políticas públicas, cujos objetivos essenciais são a redução e a correção das 

desigualdades sociais, quaisquer que sejam elas. (MATTOS, 2004, p. 194) 

 

Em entrevista com um aluno na UFF, este ressaltou a importância das cotas para 

o ingresso e permanência de pessoas com deficiência dentro da Instituição, concordando 

que a Universidade Pública está mais acessível para uma pessoa com deficiência 

atualmente.  

 
 [...] se for levar em consideração que anteriormente não havia, sequer, 

uma política de cotas para as pessoas com deficiência, então, quando havia 

ingresso de um estudante com deficiência todo trabalho de manutenção desse 

aluno era improvisado; agora com essa política existe uma necessidade 

institucional de se criar meios, o que vem sendo feito em cima de um 

aperfeiçoamento do que foi improvisado anteriormente, mas ainda há 

necessidade de institucionalizar esses meios, porém esse trabalho têm sido 

muito difícil por não podermos contar com investimentos e nem com meios de 

viabilizar a efetivação dessa política inclusiva (E3, setembro de 2019). 

 

 

                                                 
67 Não foram informadas, neste documento, as quantidades de alunos com deficiência matriculados em 

2018 e 2019. 
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Com relação aos outros cursos oferecidos pela UFF, 97% das pessoas com 

deficiência está nos cursos de Graduação, 0,7% estão concentradas na Educação a 

Distância, 2% nos cursos de Mestrado e 0,3% nos de Doutorado (Figura 25). Se 

compararmos os dados das pessoas com deficiência matriculadas com o quantitativo total 

de alunos matriculados nos mesmos cursos da UFF em 2017 (Gráfico 9), temos uma 

confirmação de que a amostra cresceu proporcionalmente à população estudada, sendo os 

cursos de Graduação da UFF os mais numerosos tanto em relação às matrículas de 

pessoas com deficiência, como em relação ao quantitativo total de alunos matriculados 

nos demais cursos da UFF. 

 

 
Figura 25: Porcentagem de alunos com deficiência por tipo de curso.68 

 

 
Gráfico 9: Porcentagem total de alunos por tipo de curso. 69 

                                                 
68 68 Ilustração retirada do documento “A DEFICIÊNCIA EM NÚMEROS NA UFF: porcentagem de alunos 

por deficiência na Graduação”, elaborado pela Divisão de Acessibilidade e Inclusão Sensibiliza UFF em 

2019.  
69 Dados extraídos do Relatório mais recente divulgado da Comissão Própria de Avaliação da UFF. 

Disponível em: http://cpa.sites.uff.br/relatorios-de-autoavaliacao/ Acesso em 22 de novembro de 2019. 
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Dado que a UFF é uma Instituição muito grande e seus campi são dispersos, uma 

dificuldade enfrentada pelos gestores é a de identificação das pessoas com deficiência. 

Existem as ações afirmativas, mas essas não são suficientes para identificar precisamente 

esses quantitativos, uma vez que os dados só aparecem para quem se “declara” como 

pessoa com deficiência e existem pessoas com deficiência na UFF que ingressaram pela 

ampla concorrência. Candido, Nascimento e Martins (2016) afirmam que, neste nível 

acadêmico, a temática da inclusão ainda é escassa e existe uma grande necessidade por 

meios pelos quais se faça possível a identificação do público com deficiência dentro da 

Universidade, para que se possam promover ações de provimento de recursos, com o 

objetivo de possibilitar, além do acesso, a permanência e a conclusão dos cursos pelas 

pessoas com deficiência.  

Em busca de uma possível solução para este problema, a Comissão UFF Acessível 

tem planos de viabilizar uma pessoa, o chamado agente da inclusão nos campi, com o 

objetivo de identificar essas pessoas com deficiência e colocá-las numa rede de apoio 

inclusiva.   

 
[...] a gente tem uma ideia de colocar agentes de inclusão em cada 

prédio, então da mesma forma que a instituição tem os agentes patrimoniais, 

que são pessoas responsáveis pela catalogação dos objetos da Universidade, 

que tem o número de patrimônio e uma vez por ano eles tem que fazer relatório 

e tal, a nossa ideia é fazer algo parecido com os nossos interesses, tanto em 

Niterói quanto no interior, então a gente vai solicitar que a Universidade 

indique uma pessoa pra ser o nosso intermediário. Então a gente vai pedir para 

essa pessoa descobrir quantas pessoas com deficiência tem ali, fazer um 

levantamento de quais são as necessidades mais urgentes e aí a gente vai nesse 

local, visita e essa pessoa vai ser o nosso ponto de apoio. A gente fala assim 

“olha, se você vir uma pessoa com deficiência nova por aí...”. Porque a gente 

faz muito isso, eu vejo uma pessoa com cara de servidor, com cara de docente 

que tem uma deficiência visível, eu abordo a pessoa, apresento, pergunto se ela 

tem interesse de participar do meu programa e tal e a E1 faz a mesma coisa 

com aluno. A gente fala que é meio caçador aqui na UFF. É isso, tanto os 

alunos quanto os servidores... a gente não tem um número exato. A gente 

precisa também do maior número de pessoas nos ajudando. (E2, agosto de 

2019) 

 

A fim de avaliar a acessibilidade na UFF, apresentamos aos entrevistados uma 

pergunta mais “qualitativa”. De um modo geral, a percepção sobre acessibilidade na UFF 

é bastante negativa. Afinal, 42% dos entrevistados avaliam as condições de forma 

negativa (ruim + péssima) e somente 13% o fazem de maneira positiva. Há um grande 

contingente de entrevistados que optaram por um atributo médio ou regular. Dentre as 14 

pessoas com deficiência entrevistadas, três responderam que é “boa”, cinco responderam 
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que é “média”, duas responderam “ruim” e três responderam “péssima”. Uma pessoa com 

deficiência não respondeu esse item.  

 

 
Gráfico 10: Avaliação dos participantes sobre acessibilidade na UFF. 

 

Este resultado é refletido em outras duas perguntas que objetivavam avaliar a 

acessibilidade da IES. Seja pelas condições apresentadas aos entrevistados, seja pelas 

condições apresentadas aos deficientes. Assim, analisamos as notas atribuídas aos 

diversos campi da UFF sob a perspectiva do entrevistado para si próprio e para uma 

pessoa com deficiência sobre como avaliam a qualidade das estruturas físicas de 

acessibilidade da UFF por meio de notas entre 1 e 10. De início, percebemos que a nota 

atribuída para a “acessibilidade para o entrevistado” é sempre maior que a nota conferida 

para a “acessibilidade para pessoas com deficiência” (Gráfico 11).  

Considerando as notas atribuídas para a “acessibilidade para o entrevistado”, a 

maior média, dentre os campi de Niterói ocorreu em São Domingos (8,25) e as menores 

foram na Reitoria (4,57) e no Valonguinho, (6,04)70 (Gráfico 11).  

A avaliação média da “acessibilidade para pessoas com deficiência” ficou entre 4 

e 7. A média mais baixa para “as estruturas físicas de acessibilidade adaptadas para 

pessoas com deficiência da UFF hoje” foi verificada entre os frequentadores do campus 

do Valonguinho, com uma nota média igual a 3,4. As maiores médias obtidas foram no 

Gragoatá (5,5) e no Ingá (onde estão localizados os cursos de Economia, Direito e o 

Instituto de Artes) com valores 5,3 (Gráfico 11).  

                                                 
70 Os campi mais citados na amostra foram o Gragoatá (87 respostas), Praia Vermelha (64 respostas) e 

Valonguinho (47 respostas). 
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Nota-se que muitos dos participantes que declararam ser alunos necessitam cursar 

disciplinas em diferentes prédios, o que demanda deslocamentos constantes entre os 

campi. Aqueles que cursam a modalidade a distância também têm necessidade de 

comparecer aos polos presenciais e, eventualmente, aos demais campus da UFF. Esse 

deslocamento acaba sendo desgastante para uma pessoa com deficiência e isso tem sido 

percebido pelos entrevistados. A maior participação de entrevistados ocorreu no 

município de Niterói, que contou com 258 respostas. Os polos dos cursos a distância 

contabilizaram 67 respostas. Além disso, 10 pessoas optaram por não declarar a 

localização. Dentre as 14 pessoas com deficiência entrevistadas, os campi de origem 

declarados foram Gragoatá, Valonguinho, Praia Vermelha, Rio das Ostras, Volta 

Redonda, Centro e Reitoria. Importante mencionar que uma respondente EAD declarou, 

neste item, que não frequenta polo por falta de acessibilidade, o que é um relevante dado 

de pesquisa. 

  

 

Gráfico 11: Avaliação da qualidade das estruturas físicas de acessibilidade da UFF para 

pessoas com deficiência. 

 

Numa escala de 1 a 10, os entrevistados avaliaram, para si próprios, a qualidade 

das estruturas físicas de acessibilidade da UFF de maneira positiva. 42,7% atribuem notas 

entre 8 e 10 para a qualidade das estruturas físicas de acessibilidade da UFF, considerando 

as condições de uso para si. Por outro lado, com a mesma escala de 1 a 10, somente 8,4% 

dos entrevistados avaliaram muito positivamente (notas 8 a 10) a UFF para pessoas com 
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deficiência, considerando a qualidade das estruturas físicas de acessibilidade da 

instituição. Por outro lado, a avaliação negativa (notas 1 a 3) soma 31%. Ou seja, a 

avaliação geral pende mais para o tom crítico, demandando novas intervenções e 

melhorias nas estruturas físicas da IES, como rampas, elevadores e retiradas de 

obstáculos. O resultado desta variável difere da anterior, logo o entrevistado sem 

deficiência imagina uma realidade mais difícil para o deficiente do que para si, quanto às 

condições de circulação e vivência na UFF. Provável que esta realidade não seja diferente 

em diversas outras universidades do país. Dentre as 14 pessoas com deficiência 

entrevistadas, a nota média da avaliação das estruturas físicas para si próprios foi 6,5 e o 

desvio padrão de aproximadamente 2,65. Esta média é superior ao da amostra, como um 

todo. 

 

Gráfico 12: Avaliação de acessibilidade na UFF I. 

 

 

 
Gráfico 13: Avaliação de acessibilidade II. 
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Das 335 entrevistadas, 334 responderam à pergunta “Você recomendaria a UFF 

para uma pessoa com deficiência?” Dessas, 9,3% recomendariam a UFF certamente para 

uma pessoa com deficiência, 65,6% a recomendariam com ressalvas, 21,3% não a 

recomendariam e 3,9% não souberam opinar (Gráfico 14). Dentre as 14 pessoas com 

deficiência entrevistadas, as respostas “sim, certamente” e “sim, com ressalvas” foram 

predominantes, aparecendo doze vezes. Tivemos apenas dois “não recomendaria”. Mais 

uma vez, esta pequena parte da amostra evidencia uma percepção mais positiva da IES, 

se comparado à amostra como um todo. Apesar disso, compreendo a limitação analítica 

deste recorte, por conta da reduzida quantidade de entrevistados com este perfil.  

 

Gráfico 14: Avaliação dos participantes. 

 

 
[...] A gente, por exemplo, já faz licitação, já tem em boa parte dos 

prédios já tem disponível carteira pra aluno cadeirante, mas a gente acabou de 

abrir um pregão pra comprar mais duzentas mesas. Então assim, a gente vai 

evoluindo aos poucos com uma velocidade muito menor do que a gente 

gostaria, mas eu acho que, realmente, nos últimos dez anos a gente melhorou 

muita coisa....Ainda está longe do ideal, não estou dizendo que está bom não 

do jeito que está, não, muito pelo contrário, a gente tem uma clareza muito 

grande das nossas limitações e dificuldades... Então por exemplo, esse campus 

aqui não é uma maravilha, mas ele já tem caminhos acessíveis. Todos os 

prédios têm um elevador pra acessibilidade, onde tem um sinal sonoro, onde 

tem os botões em Braille... A gente tem na Universidade, eu acho que eles 

entraram mais ou menos em 2010/2011, interprete de Libras, que a gente não 

tinha antes por concurso, eles são concursados da Universidade. Eu entrei em 

2011, comecei a fazer esse acompanhamento com servidor, que antes não tinha 

nenhum tipo de acompanhamento. Então se a gente pensa nos últimos dez anos 

pra cá, antes não tinha absolutamente nada, hoje tem pouco. (E2, agosto de 

2019) 

 

 

 



95 

 

3.2 Resultados da pesquisa de campo 

 

Os primeiros dados a seguir – gráficos e figura – mostram o perfil dos entrevistados. 

De início, é importante apresentar estas características para evidenciar o participante da 

pesquisa quantitativa. Das pessoas que responderam à pergunta identificadora do sexo, 

66,6% eram mulheres e 33,4% eram homens (Gráfico 15). 95,8% das pessoas que 

responderam ao questionário declararam não possuir qualquer tipo de deficiência 

(Gráfico 16).  

Se compararmos os dados fornecidos pela Instituição de Ensino Superior objeto de 

análise com as respostas ao questionário e dado que a população com deficiência 

matriculada na UFF é caracterizada por ser 53,6% feminina e 46,4% masculina (Figura 

26). Dentre as 14 pessoas com deficiência entrevistadas, a maioria da amostra é feminina, 

composta por 12 mulheres e 2 homens. A informação fornecida pela IES, de forma 

indireta e considerando uma distribuição uniforme de deficiência para ambos os sexos, 

indica uma aproximação deste perfil na amostra da pesquisa.  

 
Gráfico 15: Identificação do sexo dos participantes. 

 
Gráfico 16: Identificação dos participantes com deficiência. 
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Figura 26: Pessoas com deficiência por gênero na UFF71. 

 

O grau de instrução mostrou-se bem variado e, de acordo com o público universitário, 

tendo participantes com diversos níveis de escolaridade, sendo “nível superior 

incompleto” predominante, com 33,4% das respostas ao questionário, o que corresponde 

a 112 respostas, seguido pelos 18,5%, que afirmaram possuir Mestrado (62 respostas), 

pelos 14,6%, que declararam possuir apenas o “nível superior completo” (49 respostas), 

pelos 12,8%, que declararam possuir Doutorado (43 respostas) e pelos 11,9%, que 

declararam possuir Pós-Graduação lato sensu (40 respostas) (Gráfico 17). Dentre as 14 

pessoas com deficiência entrevistadas, temos 2 pessoas com Pós-Doutorado, 2 com 

Mestrado, 3 com Pós-Graduação lato sensu, 2 com nível superior completo, 4 com nível 

superior incompleto e 1 com nível médio completo. Quando comparamos o percentual de 

respondentes que declararam ser alunos ou egressos (Gráfico 18), observamos que a 

grande maioria dos respondentes são oriundos dos cursos oferecidos pela UFF.  

 
Gráfico 17: Identificação do grau de instrução dos participantes. 

                                                 
71 Ilustração retirada do documento “A DEFICIÊNCIA EM NÚMEROS NA UFF: porcentagem de alunos 

por deficiência na Graduação”, elaborado pela Divisão de Acessibilidade e Inclusão Sensibiliza UFF em 

2019.  
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Gráfico 18: Identificação da relação dos participantes com a UFF. 

 

 

 

Nota-se, também, a grande aderência dos funcionários técnicos administrativos à 

pesquisa, representando 17% das respostas, o que significam 57 pessoas. Os que se 

declararam docentes representam 14,6% dos entrevistados (49 respostas). Tivemos, 

também, resposta de um representante do Curso de Mestrado Profissional em Diversidade 

e Inclusão, 2 funcionários aposentados, 1 pessoa que se declarou como “ex-servidora” e 

1 Coordenador-Bolsista de um Curso a Distância da UFF (Gráfico 18). Portanto, há uma 

boa diversidade no perfil da amostra. Dentre as 14 pessoas com deficiência entrevistadas, 

foram 5 gestores/técnicos administrativos, 7 alunos, 1 docente e 1 aposentada. 

Como o Programa Incluir foi uma política de acessibilidade que priorizou o direito da 

pessoa com deficiência à educação superior e como a maioria das pessoas entrevistadas 

declarou ser aluno de algum dos cursos da UFF, pudemos notar que, neste aspecto, o 

questionário se mostrou válido para mensurar a eficácia dessa política pública, ou seja, 

atingiu o público-alvo pretendido.   

Dado que o Incluir começou em 2005, procuramos analisar dados referentes a essa 

faixa temporal. O instrumento quantitativo alcançou respostas condizentes com nossa 

margem de tempo, uma vez que obtivemos respostas de pessoas que estão/estiveram 

vinculadas à UFF há mais de 10 anos. Ocorre que 20,1% dos entrevistados declararam 

“mais de 10 anos” de vínculo (Gráfico 19), o que nos remete, no mínimo, ao ano de 2009, 

época que o Incluir ainda estava realizando chamadas públicas. Esta amplitude temporal 

de vivência na UFF é importante para permitir mapear percepções “pré” e “pós” Incluir. 
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Assim, a resposta dessas pessoas que declararam possuir “mais de 10 anos” de vínculo 

foi importante para verificarmos se existia alguma acessibilidade antes do advento do 

Incluir na UFF. Dentre as 14 pessoas com deficiência entrevistadas, tivemos 4 

respondentes que declararam possuir mais de 10 anos de “casa”, 4 que declararam possuir 

entre 0 e 2 anos, 4 que declararam possuir entre 2 e 5 anos e 2 que declararam possuir 

entre 5 e 8 anos. 

 
Gráfico 19: Identificação do tempo de vinculação dos participantes à UFF. 

 

3.2.1 Percepção dos entrevistados sobre as políticas públicas do governo sob o enfoque 

do Incluir 

 

Neste tópico, vamos mostrar os resultados dos instrumentos quantitativo e 

qualitativo de pesquisa referentes à percepção dos entrevistados sobre as políticas 

públicas inclusivas do governo federal. Também vamos elucidar os pontos relevantes das 

percepções dos entrevistados sobre o Incluir. 

Uma primeira pergunta do questionário on-line detalha a frequência de 

acompanhamento das políticas públicas do governo para a promoção da acessibilidade e 

inclusão de pessoas. De certa maneira, esta informação representa o interesse do 

entrevistado no tema. Os dados mostram um certo equilíbrio, pois 43% tem um grau 

maior de acompanhamento (“sempre” e “algumas vezes”) e, em sentido oposto, 45% 

declararam baixo grau (“nunca” e “raramente”) (Gráfico 20). Vale ressaltar que 333 

pessoas responderam a esse item. 
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Gráfico 20: Frequência de acompanhamento das políticas públicas de acessibilidade. 

 

 

No que concerne ao acompanhamento da legislação do governo para a promoção da 

acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência, é possível apontar que as pessoas 

entrevistadas têm algum grau de conhecimento das legislações e das políticas públicas 

em geral que discorrem sobre acessibilidade e inclusão, dado que a maioria (51,4%) dos 

participantes declarou acompanhar “sempre”, “algumas vezes” ou “frequentemente”. As 

opções “nunca” e “raramente” somam 48,6% (Gráfico 21). Esta pergunta teve 335 

respostas. 

Dentre as 14 pessoas com deficiência entrevistadas, apenas 2 pessoas afirmaram 

nunca acompanhar as políticas públicas e a legislação que discorre sobre o tema. Todas 

as outras têm algum grau de conhecimento acerca das políticas públicas e da legislação 

de acessibilidade e inclusão. 

   

Gráfico 21: Grau de conhecimento das legislações de acessibilidade. 
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Com relação ao Programa Incluir, percebemos que este não foi muito conhecido 

pela comunidade acadêmica da UFF em geral, salvo pelas pessoas que trabalham 

diretamente com a Divisão de Acessibilidade e Inclusão da UFF e que, em algum 

momento, precisaram do amparo de políticas públicas ou que pesquisaram diretamente 

nas fontes oficiais do Governo Federal. Dentre as 14 pessoas com deficiência 

entrevistadas, a maioria (8 pessoas) declarou não conhecer essa política pública, o que 

nos causou surpresa, uma vez que este é o público mais interessado na política.  

Percebe-se, também, que o Programa Incluir careceu de transparência e 

divulgação nos sítios oficiais e nas mídias. Os editais de resultado dos anos de 2008 e de 

2010 não se encontram na página do MEC e foi necessário solicitar acesso com amparo 

na Lei de Acesso à Informação, pelo portal do Sistema Eletrônico do Serviço de 

Informações ao Cidadão72 para obtenção destes dados. Conseguimos sucesso no que se 

refere ao edital de 2008, mas no de 2010 não foi possível obter o resultado final (somente 

o parcial) e, tampouco, os recursos aprovados neste ano. Tratou-se de uma das maiores 

dificuldades dessa pesquisa. Acreditamos que essa falta de transparência e de divulgação 

justifica o desconhecimento por grande parte dos entrevistados acerca do Programa 

Incluir. A falta de transparência na divulgação das políticas públicas caracteriza uma 

ruptura entre a sociedade a o governo. 

Nesse sentido, (MORIGI & VEIGA, 2007, p. 31) asseveram que:  

 

No Brasil, podemos observar a existência de uma cisão entre Estado e 

sociedade. A questão do acesso às informações públicas é um exemplo disto. 

Obter informações do Estado, seja por restrições econômicas, ou por falta de 

transparência das ações implementadas por este mesmo Estado, caracterizou-

se como um problema ao longo dos anos. 

 

  

Morigi & Veiga, (2007) ainda concordam no sentido de que os documentos 

públicos são muito importantes, pois “comprovam os procedimentos adotados na 

condução das ações políticas, executadas pelos diferentes governos” (p.37). A 

documentação e a divulgação das políticas públicas possuem importância vital para a 

transparência e para a construção da cidadania, uma vez que é a partir dos registros e 

acesso à informação que “o cidadão pode tomar conhecimento do que é realizado em seu 

nome, aspecto imprescindível na transparência das ações do Estado dentro das regras 

do jogo democrático” (p.37). 

                                                 
72 https://esic.cgu.gov.br/sistema/site/index.aspx  

https://esic.cgu.gov.br/sistema/site/index.aspx
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Para Jardim (2001, p.21), “[...] o Estado brasileiro, em seu sentido estrito, teve a 

opacidade e não a transparência como um dos seus mais nítidos atributos”. Assim, é clara 

a urgência de que seja estabelecida uma política efetiva de melhor acesso aos dados que 

necessitam ser públicos, assim como a efetividade, eficácia e eficiência do funcionamento 

das ferramentas que o poder público disponibiliza ao cidadão para a obtenção dessas 

informações.   

No caso da UFF, dentre as pessoas envolvidas diretamente com a Divisão de 

Acessibilidade, há algum grau de conhecimento do Programa Incluir. Isso se justifica pelo 

fato de que essas pessoas necessitam dos aportes e das informações referentes ao 

Programa. No entanto, poucos souberam falar sobre a parte financeira e orçamentária do 

Programa. Mais uma vez, houve falta de transparência nessa política pública. 

 

 [...] A parte financeira eu não sei dizer [...] Até depois se você 

conseguir esse levantamento, você passa para nós. (E1, julho de 2019) 

 

[...] O recurso do Incluir aqui está sendo aplicado pra auxiliar a 

mediação dos alunos com deficiência. Então, os alunos com deficiência têm os 

mediadores, o que algumas instituições chamam de Tutores [...] atualmente 

está sendo insuficiente pra Universidade, porque depois que foram criadas as 

cotas para os alunos com deficiência, não foi aumentado o recurso do Incluir. 

Então a gente saiu de um escopo de cinquenta alunos com deficiência, sessenta 

alunos, atualmente a gente tem mais de trezentos [...] Vinha um X lá de recurso, 

para cinquenta alunos, sessenta alunos e era ok, a gente conseguia manter e as 

coisas funcionavam. Agora, nem todo aluno com deficiência que entra 

consegue bolsa, consegue mediador, porque a gente não consegue oferecer 

para trezentas e cinquenta pessoas. (E2, agosto de 2019) 

 

 

O baixo conhecimento do Incluir sobressai com a análise das 335 respostas à pergunta 

“você já ouviu falar do Programa Incluir do Ministério da Educação?”, afinal, apenas 

pouco mais de ¼ das pessoas já ouviu falar do Incluir (27,2%) (Gráfico 22). 

Aprofundando um pouco mais a análise, das pessoas que declararam conhecer o 

Programa Incluir, 11,4% acreditam que o Incluir contribuiu bastante para a melhoria das 

condições de acessibilidade na UFF, 15% acham que contribuiu pouco, 4,6% acham que 

não contribuiu e 69% não souberam opinar, talvez por elevado desconhecimento do que 

a política de fato proporcionou na IES. (Gráfico 23). Das pessoas com deficiência 

entrevistadas e que declararam conhecer o Incluir, a maioria julgou o Programa muito 

importante para a sociedade, como esperado. 
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Gráfico 22: Conhecimento do Programa Incluir. 

 

 

Gráfico 23: Grau de contribuição do Programa Incluir para a acessibilidade na UFF. 

 

 

Na tentativa de tornar mais didático o debate sobre a alocação dos recursos do 

Programa, foi feito um levantamento acerca da participação da UFF nos Editais do Incluir 

de 2005 a 2010, bem como sobre os recursos recebidos no ano de 2013. Vale ressaltar 

que após 2010, os recursos eram alocados diretamente nas matrizes orçamentárias das 

Instituições promovessem ações de acessibilidade por meio de Núcleos de 

Acessibilidade. 

A UFF submeteu propostas ao Inlcuir nos anos de 2007, 2008 e 2010. Todas as 

propostas se destinavam ao Sensibiliza UFF e houve publicidade dos recursos financeiros 

aprovados nos anos de 2007 e 2008 (Tabela 11). Com relação aos anos de 2011 e 2012, 
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não foram encontrados dados que embasassem esse trabalho. No ano de 2013, há registro 

retirado do documento orientador do Programa que indica o recebimento de 

R$380.649,59 no ano de 2013, - já após o encerramento formal do Incluir – o que 

caracteriza 3,46% dos recursos disponibilizados neste ano. Vale ressaltar que, em 2013, 

55 Instituições receberam recursos e, ao todo, os recursos alocados contabilizaram 

R$11.000.000,00 (Gráfico 24). 

Em 2013, os aportes financeiros já eram alocados diretamente nas matrizes 

orçamentárias de cada Instituição que possuísse Núcleos de Acessibilidade e que 

demandassem ações de inclusão. Este talvez seja o principal legado do Incluir, pois pode 

ter resultado na inclusão obrigatória de recursos na matriz orçamentária voltada para a 

promoção da inclusão na educação superior. 

 

O CASO DO INCLUIR NA UFF 

Ano Participou Recurso em (R$) 

2005 Não --- 

2006 Não --- 

2007 Sim R$94.000,00 

2008 Sim R$118.104,00 

2009 Não --- 

2010 Sim Não informado 

2013 Sim* R$380.649,5973 

Tabela 11: Recursos enviados à UFF pelo Incluir. 

 

 

Gráfico 24: Recursos alocados na UFF em 2013. 

                                                 
73 Em 2013, os recursos foram alocados diretamente na matriz orçamentária da UFF para o Sensibiliza, não 

havendo mais edital do Incluir. 
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3.2.2 Infraestrutura e acessibilidade na UFF  

 

Durante as visitas de campo, solicitamos a quantidade de alunos ingressantes no 

ano de 2019 por tipo de deficiência e obtivemos os seguintes dados da Divisão de 

Acessibilidade e Inclusão Sensibiliza UFF: 

 

DISTRIBUIÇÃO DE ALUNOS INGRESSANTES POR DEFICIÊNCIA 

TIPOS DE DEFICIÊNCIAS NÚMERO DE ALUNOS 

FÍSICA  53 

AUDITIVA 12 

SURDEZ 2 

BAIXA VISÃO 28 

CEGUEIRA 7 

SURDO-CEGUEIRA 0 

INTELECTUAL 3 

MÚLTIPLA 0 

AUTISMO 0 

SÍNDROME DE ASPERGER  3 

ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÕES 0 

OUTROS  2 

TOTAL 110 

Tabela 12: Alunos matriculados em 2019 por deficiência. 

 

  

Desse total de alunos com deficiência matriculados, 48,4% declararam necessitar 

de algum auxílio para sua rotina acadêmica na universidade e 70,5% afirmaram necessitar 

de equipamento de tecnologia assistiva ou material didático acessível para suas atividades 

cotidianas na universidade. 

Fazendo uma análise comparativa com os dados extraídos do questionário 

aplicado, pudemos constatar que apenas 14 entrevistados declararam possuir algum tipo 

de deficiência, o que significa 4,2% do total de participantes do survey on-line. Das 

pessoas que responderam positivamente ao item supracitado, 21,4% declararam possuir 

apenas deficiência visual, 21,4% declararam possuir apenas deficiência auditiva, 42,9% 

declararam possuir apenas deficiência físico-motora e 14,3% declararam possuir 

deficiência múltipla, que seria visual e físico-motora (Gráfico 25).  
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Gráfico 25: Participantes que declararam possuir deficiências na UFF. 

 

Nota-se, portanto, que há uma grande demanda por acessibilidade visual, auditiva 

e física em relação às demais. Nesse sentido, a Universidade objeto deste estudo deve 

estar munida de aparatos tecnológicos para o devido acolhimento desses tipos de 

necessidades. Houve consulta à Divisão de Acessibilidade e Inclusão Sensibiliza UFF 

sobre os equipamentos de tecnologia assistiva, e esta forneceu os seguintes dados: 

 

 

Figura 27: Equipamentos de tecnologia assistiva na UFF74. 

                                                 
74 Fonte: Documento fornecido pela Divisão de Acessibilidade e Inclusão Sensibiliza UFF. 
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No que concerne à acessibilidade comunicacional, a instituição afirmou possuir 

alguns equipamentos e softwares específicos para atender ao público com necessidades 

educacionais especiais (Figura 27), a elencar: 

• Ampliador de tela; 

• Impressoras Braille; 

• Leitor Autônomo; 

• Computadores adaptados; 

• Tablets; 

• Datashow; 

• Máquina fusora; 

• Notebooks; 

• Lupa Eletrônica de mesa e manual; 

• Mouse adaptado; 

• Vídeo ampliador portátil; 

• Scanner com voz. 

 

Para Emer (2011), a tecnologia assistiva é composta pelos instrumentos 

necessários para que a acessibilidade comunicacional se faça possível, dado que “é um 

conceito que identifica todo o arsenal de recursos e serviços que colaboram para facilitar 

ou ampliar as habilidades funcionais de pessoas com deficiência e por consequência, 

contribui para o seu desenvolvimento e inclusão” (p. 18). 

Com relação à acessibilidade metodológica e atitudinal, a Instituição informou 

que disponibiliza material didático acessível e tecnologias assistivas para os alunos com 

deficiência. A UFF informou que algumas de suas bibliotecas (Gragoatá, Campos dos 

Goytacazes e Volta Redonda) já possuem aparelhagem para atender às necessidades 

educacionais especiais das pessoas com deficiência dos campus. Ademais, a Instituição 

informou que já existe a oferta de disciplinas que abordam o tema “deficiência, 

acessibilidade e inclusão” em alguns de seus cursos.  

Para Xavier (2016), as barreiras atitudinais colocam as pessoas com deficiência à 

margem da sociedade, deteriorando sua identidade enquanto pessoa e restringindo suas 

possibilidades de desenvolvimento e de relações interpessoais. A inclusão não deve ser 

enxergada apenas sob a ótica de uma obrigação governamental, ela deve ir além das metas 

de governo, precisa ser incorporada e efetivada como prática comum da sociedade. Essa 
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efetivação somente será possível com a ampla participação da sociedade, que precisa ser 

o agente modificador, e não o limitador. Xavier (2016) afirma que as barreiras atitudinais 

são impostas pela própria sociedade e que é necessário que as leis não só existam, mas 

que existam e funcionem.  

 

 

 [...] Esse trabalho de formiguinha que a gente faz de quebra de barreiras 

atitudinais é isso, é mostrar pro outro, dar ferramentas para ele lidar com 

pessoas que não estão acostumadas a lidar com pessoas deficientes. Então, 

muitas vezes as barreiras elas não são propositais, a pessoa faz sem perceber 

que está sendo uma barreira e muitas vezes as pessoas acham que “...nossa, 

estou fazendo um super favor, porque, meu Deus! tem um servidor com 

deficiência, como ele chegou longe?...Tem que dar graças a Deus que chegou 

em uma Universidade, que conseguiu um emprego pro resto da vida”...“ah, um 

aluno com deficiência tem que dar graças a Deus que entrou numa faculdade, 

porque provavelmente não era nem pra ele ter sido alfabetizado...” Então, a 

gente tenta mudar essa cultura aos poucos, mostrando que isso é uma Lei, não 

tem favor nenhum que a gente tá fazendo para pessoa com deficiência. Favor 

eles fazem pra gente quando têm paciência e compreendem as nossas 

limitações, e a gente não consegue fazer tudo que deveria fazer. Isso é, então, 

na verdade, as pessoas com deficiência da Universidade é que nos fazem um 

favor, e não a gente para eles. (E2, agosto de 2019) 

 

 

A inclusão de pessoas com deficiência no Ensino Superior tem um viés desafiador 

e demanda uma quebra de paradigmas. De acordo com Rambo (2011), os alunos com 

deficiência na Educação Superior seguem passando por muitas dificuldades, mais 

impostas pela sociedade do que por inaptidão ou inabilidades que lhes sejam inerentes. 

“O fato de os direitos das pessoas com deficiência serem assegurados legalmente não 

garante que esses direitos sejam concretizados efetivamente; para que o sejam é preciso 

uma mudança de comportamento social.” (RAMBO, 2011, p.67). Para que esse 

comportamento social se torne possível, a execução de mais políticas públicas 

educacionais inclusivas é importante. E o Incluir foi uma dessas políticas.    

No que concerne à acessibilidade arquitetônica e urbanística, a UFF já conta com 

mobiliários específicos, tais como mesas táteis, bebedouros acessíveis, rampas de acesso, 

piso tátil, corrimãos, banheiros adaptados, elevadores e duas cadeiras de rodas 

motorizadas. A acessibilidade arquitetônica foi objeto de verificação pelo instrumento 

quantitativo. Na ocasião, foi perguntado em quais locais na UFF em que o acesso poderia 

ser feito por meio de rampas com corrimãos ou elevadores. Apenas 310 das 335 pessoas 

responderam e as três respostas mais frequentes foram salas de aula (79%), banheiros 

(67,4%) e biblioteca (65,5%) (Gráfico 26). Vale ressaltar que os itens supracitados 

também estão entre os mais citados pelas 14 pessoas com deficiência entrevistadas.  
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Gráfico 26: Locais com acessibilidade na UFF. 

 

 

Também houve menção ao prédio novo do biomédico e ao hospital veterinário 

como locais com alguma acessibilidade. Algumas outras observações foram feitas pelos 

participantes: 

 
“Na escola de arquitetura todos os acessos são por meio de escadas” 

“Depende do prédio” 

“Não soube opinar sobre alguns” 

“Em Rio das Ostras existem até algumas rampas, mas não corrimãos” 

“Muitas salas não têm acesso e os elevadores estão constantemente 

quebrados” 

“Todos esses escolhidos dependem do campus” 

 

(Observações dos participantes, outubro de 2019) 

 

 

Vale ressaltar que a acessibilidade arquitetônica e estrutural vem sendo exigida 

como critério para processos de autorização e de reconhecimento de cursos, e de 

credenciamento de instituições, conforme dispõe a Portaria MEC nº 1.679, de 02 de 

dezembro de 1999. Sendo assim, o cumprimento das exigências da ABNT-NBR 905075 

está atrelado à condição de avaliação e ao regular funcionamento da Instituição de Ensino 

Superior. 

                                                 
75 Norma Brasil 9050, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que trata da Acessibilidade de Pessoas 

Portadoras de Deficiências e Edificações, Espaço, Mobiliário e Equipamentos Urbanos. 

salas de
aula

biblioteca
laboratóri

os
cantina auditório banheiros

restaurant
e

universitár
io

centro
acadêmico

locais de
culto

anfiteatro livraria

espaços
de

convivênci
a

Quantidade de vezes citados 245 203 123 129 177 209 169 74 21 48 58 102

Percentual 79% 65,50% 39,70% 41,60% 57,10% 67,40% 54,50% 23,90% 6,80% 15,50% 18,70% 32,90%

0

50

100

150

200

250

300

Quantidade de vezes citados Percentual



109 

 

Rocha (2009) diz que foi a partir desta determinação legal, diretamente 

relacionada à sua autorização de funcionamento, é que muitas universidades começaram 

a propor ações de acessibilidade em suas estruturas físicas, embora apenas as obras, por 

si só, não consigam mitigar a exclusão por que os alunos com deficiência passam. Para a 

universidade ser acessível, a mudança tem que ir além da estrutura física, passando pela 

implementação de tecnologias assistivas, como foco na operacionalização do processo de 

inclusão, e pela habilitação e comprometimento dos docentes e demais profissionais da 

área, que irão lidar diretamente com esses alunos. 

 

 [...] Eu acho a UFF, assim como todas as outras Universidades, ainda 

estão a caminho da acessibilidade. Eu acho que precisa haver mudanças nas 

práticas pedagógicas, maior envolvimento dos professores com a questão da 

acessibilidade, que, para eles, ainda é a coisa nova (E1, julho de 2019) 

 

[...] Existe um projeto de inclusão dentro da universidade, porém, este 

ainda é deficiente por falta de estrutura física do campus, dos recursos de 

adaptação e capacitação dos profissionais. No meu caso, o projeto existente me 

atende, de modo que consigo me manter na universidade, através de bolsa, 

auxílio de técnicos da área e comprometimento de docentes e voluntários em 

tornar essa vivência mais igual e inclusiva [...] Muitas coisas podem ser 

melhoradas na UFF, como por exemplo, a capacitação do corpo docente, 

técnicos administrativos e agentes responsáveis pela infraestrutura do campus. 

Também como o acesso ao campus, uma vez que a estrutura física não se faz 

acessível, pois falta iluminação e sinalização (E3, setembro de 2019). 

 

 

Sobre o conhecimento da Norma ABNT-NBR 9050, 334 pessoas responderam à 

pergunta “Qual o seu grau de conhecimento sobre a NBR 9050, que discorre sobre 

acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos?”, sendo que 

a grande maioria (64,7%) declarou desconhecer totalmente a norma técnica. (Gráfico 27).  

Este resultado aponta um cenário pior do que o verificado no gráfico 26, talvez por agora 

questionar sobre uma norma NBR específica e na pergunta anterior abordar de uma 

maneira mais fluida e imprecisa. Já entre as 14 pessoas com deficiência entrevistadas, a 

maioria declarou ter algum conhecimento sobre a ABNT-NBR 9050. 

 

Gráfico 27: Grau de conhecimento sobre a ABNT-NBR 9050. 
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Nesse quesito, os entrevistados compartilharam suas opiniões sobre o que não 

satisfaz às exigências da ABNT-NBR 9050 e colaboraram com críticas construtivas. 

Dentre estas, a maioria versava sobre a carência de estruturas mais acessíveis no campus 

do Valonguinho, por estar localizado em um aclive e por ser um prédio muito antigo que 

necessita de obras para modernização e inclusão de rampas de acesso. O campus Gragoatá 

também foi criticado pela sua má conservação, acesso dificultoso para cadeirantes, 

elevadores com defeitos. Seguem, abaixo, algumas opiniões extraídas do survey online: 

 

[...] Mudança dos cursos de campi inacessíveis para campi acessíveis 

(exemplo cursos que são dados no Valonguinho, localizado em um morro 

íngreme onde não é possível ter acessibilidade para todos), contratação de mais 

intérpretes, contratação de profissionais de apoio a alunos com dificuldades e 

especificidades de aprendizado, sinalizações sonoras, melhoria da angulação 

das rampas de acessibilidade (uma rampa íngreme não é acessibilidade). 

 

[...] Existe uma escada muito grande e íngreme entre o Valonguinho e 

o Instituto Biomédico, que já é difícil para alunos sem deficiência subirem. É 

rotineiro para alunos de cursos da área da saúde passarem por lá e é inviável 

para alunos com deficiência física subirem aquela escada. 

 

[...] No campus que mais frequento, o do Direito. O acesso à maioria 

das salas de aula só pode ser feito por escadas. Banheiros adaptados às pessoas 

com deficiência só há dois, sendo que no campus há dois prédios e estes 

banheiros ficam no segundo e terceiro andar do edifício. Não vejo investimento 

em capacitação dos funcionários da administração, tampouco dos docentes 

para falar libras. Há outros aspectos nesse campus que ora o torna inacessível, 

ora dificulta a permanecia estudantil de pessoas com deficiência e que 

precisam ser corrigidos. 

 

[...] Acho que deveriam resolver o problema do inundamento e da lama 

no campus do Gragoatá em dias de chuva. Quando chove, o campus do 

Gragoatá inunda e se torna um lamaçal. O que dificulta ainda mais o acesso à 

universidade para pessoas cadeirantes por conta da lama e dos bolsões de água 

por toda a parte. 

 

[...] Os elevadores que diariamente apresentam defeitos nos blocos do 

Gragoatá precisam funcionar plenamente, pois sem eles o acesso aos prédios 

fica inviável já que não existem rampas internas, só escadas. Já tivemos casos 

de alunos com baixa mobilidade que tiveram que retornar para casa porque 

chegaram no Instituto de Letras e os elevadores estavam todos com defeito. 

 

[...] Trabalhei no Valonguinho e a rampa de acesso não era nada 

acessível. Muitas vezes, o elevador não funciona e assim, embora haja 

elevador, o deficiente não consegue se deslocar para andares superiores. 

 

[...] O Campus do Gragoatá precisa disponibilizar, um acesso direto, 

através da Prefeitura de Niterói, desde a calçada de fora do Campus até os 

prédios sem que se passe por paralelepípedos. Para quem não vem de carro, é 

um caminho cheio de obstáculos, com algumas partes acessíveis.” 

 

“[...] Acredito que, ao menos no campus Gragoatá (onde estudo) as 

estruturas de acessibilidade existem, porém estão malconservadas. Dessa 

forma, os caminhos para cadeiras de rodas por exemplo, possuem rachaduras. 



111 

 

Acredito que uma reforma seria interessante, e imaginei que seria um tema 

abordado ultimamente visto que o próprio reitor atual é cadeirante. 

 

[...] Rota acessível em todos os campi da UFF, desde a entrada até os 

prédios. Rampa nos prédios, pois em caso de falta de luz, os elevadores não 

funcionam e as PCD não podem acessá-los. Banheiros adaptados para PCD 

que ficam diariamente trancados, sendo necessário pedir alguém para abri-los. 

Não pode. Os banheiros devem estar sempre disponíveis para PCD. 

 

[...] A infraestrutura é antiga, não adaptada, sobretudo à deficiência 

física. 

 

[...] Refazer o piso no campus do Gragoatá, uso de sinais auditivos nos 

elevadores, capacitação dos profissionais e corpo discente sobre o tema. 

 

[...] Esses dias ajudei um aluno deficiente visual a caminhar entre o 

bloco A e bandejão. Ali tem um trecho de muita terra, o que causa buracos no 

chão. Acredito que seja necessário ter alguma sinalização naquele caminho, já 

que não é possível colocar paralelepípedos em toda aquela extensão. 

 

(Palavras de alguns entrevistados, 2019) 

 

Dentre as críticas das pessoas com deficiência entrevistadas, estão a má 

conservação das estruturas, a falta de acessibilidade para pessoas com baixa visão, o não 

funcionamento de alguns elevadores e a necessidade de mais campanhas de 

conscientização.  

A Prefeitura Universitária informou que, com o apoio da DAI, trabalha em prol 

de obras para adaptação das construções existentes, a fim garantir que as novas 

edificações sejam convergentes com o que dispõe a ABNT-NBR 9050. À época, foi 

informado que os campi do Gragoatá e do Valonguinho já atendem parcialmente às 

exigências da NBR9050 de acessibilidade.  

Durante a visita ao campus do Gragoatá, pudemos perceber que este já possui um 

caminho acessível interligando alguns de seus blocos, restaurante universitário, bancos, 

livraria e biblioteca, alguns banheiros adaptados, placas indicativas em estacionamento, 

rampas de acesso e piso tátil, além de alguns pontos contendo placas em Braille e sinais 

sonoros (Figura 27). Ainda existem pontos a serem melhorados, dado que a Universidade 

é muito grande e esse campus é composto por instalações muito antigas e obsoletas, 

algumas ainda precisando de adaptação. 
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Figura 28: Campus do Gragoatá.76 

 

O Campus do Valonguinho apresenta condições mais precários e, portanto, 

precisa de uma intervenção modernizadora. O campus fica localizado em uma “ladeira”, 

atende muitos cursos e elevada quantidade de alunos e foi objeto de muitas reclamações. 

De acordo com consulta a um documento interno fornecido pela Divisão de 

Acessibilidade e Inclusão, esse campus já possui projeto de acessibilidade elaborado por 

um grupo de alunos do curso de Arquitetura, que opera sob a supervisão dos professores 

da Escola de Arquitetura e Urbanismo. O projeto inclui caminho acessível, elevadores, e 

rampas de acesso. Todavia, até o presente momento, o campus conta com apenas alguns 

instrumentos mais básicos de acessibilidade, tais como algumas rampas de acesso, placas 

indicativas, vagas em estacionamentos e elevadores. É pouco, mas já caracteriza algum 

avanço (Figura 28).  

                                                 
76 Registros fotográficos feitos durante a visita in loco. 
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Figura 29: Campus do Valonguinho.77 

 

Para Santiago (2011), a acessibilidade física é uma necessidade básica para que 

todos, independentemente de suas habilidades, possam “desenvolver atividades da vida 

cotidiana com autonomia e mobilidade, bem como usufruir dos espaços com segurança 

e comodidade”. O fator preponderante da acessibilidade física é que esta deve agir como 

um facilitador da inclusão das pessoas com deficiência. 

Para que a inclusão das pessoas com deficiência na Educação Superior seja 

possível, de acordo com (Rocha & Miranda, 2009, p.202),  

[...] o papel social da universidade é fundamental, ela não poderá ser 

indiferente à diferença, é necessário que se busque um processo educacional 

mais justo e democrático. É preciso que o estado assuma uma dívida histórica 

com a educação da pessoa com deficiência. Contudo, aspectos legislativos, 

como as normas apenas, não vão dar conta da demanda para o setor, é preciso 

políticas públicas dirigidas com investimentos na qualificação de professores, 

e recursos tecnológicos, além da assistência estudantil nas universidades 

públicas em especial, para que se possa garantir a permanência desses 

estudantes. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
77 Registros fotográficos feitos durante a visita in loco. 
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Corroborando com essa ideia, Chauí (2003) afirma que, 

 

[...] se quisermos tomar a universidade pública por uma nova 

perspectiva, precisamos começar exigindo, antes de tudo, que o Estado não 

tome a educação pelo prisma do gasto público e sim como investimento social 

e político, o que só é possível se a educação for considerada um direito e não 

um privilégio, nem um serviço. (p. 6) 

 

Chauí (2003) também afirma que a universidade é uma instituição social que não 

pode ser omissa à desigualdade social, dado que atua como promotora de conhecimento 

e tem a obrigação moral de cooperar com a “superação dos padrões e rótulos que 

tradicionalmente classificaram diferença e inferioridade como sinônimos” (p. 2). 

 

3.3 O Sensibiliza UFF  

 

 

3.3.1 Do Programa Incluir à criação do Sensibiliza UFF 

 

O Programa Incluir: Acessibilidade na Educação Superior encontrou-se inserido 

no Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE (2007) e fez parte do conjunto de 

iniciativas consideradas primordiais para o Plano de Aceleração do Crescimento – PAC 

do governo de Luís Inácio Lula da Silva. Essa política pública foi um marco para a 

acessibilidade na educação superior brasileira. 

Para Souza (2010, p. 152), o Incluir,  

  

[...] não só se revela como representativo do acesso e permanência de 

sujeitos com deficiência à educação superior pública, como é a única iniciativa 

governamental estruturada voltada a esse público. Por esse motivo grande parte 

das Instituições de Educação Superior Federal e estaduais no intuito de 

desenvolver ações para o atendimento aos estudantes com deficiência vem 

submetendo seus projetos aos editais publicados pelo MEC.  

 

De forma complementar, Silva (2013 p. 86) aponta o Incluir como uma política 

de extrema importância no cenário educacional brasileiro, pois 

 

[...] mobilizou pessoas que antes não tinham o conhecimento para atuar 

na universidade com pessoas com deficiência, proporcionando uma 

conscientização que essas pessoas existem e que precisam de atendimento. 

Portanto, o Programa, ao ser implantado, trouxe mudanças de atitudes nas 

universidades.  
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Faz-se imperioso mencionar que, de 2005 a 2010, os aportes financeiros do Incluir 

eram liberados de acordo com a adesão das IFES em certames públicos. Com o Decreto 

nº. 7. 611 de 17 de novembro de 201178, as IFES passaram a ter dotação orçamentária 

própria e maior autonomia para realizar ações que promovessem a inclusão de pessoas 

com deficiência no ensino superior. 

Antes do advento do Programa Incluir, não havia um Núcleo de Acessibilidade na 

UFF. A UFF teve seu primeiro projeto aprovado pelo Incluir em 2007, pelo edital 

MEC/SESu/SEESP nº 379, com o nome do projeto era “Sensibiliza UFF”. Em 2008, o 

Sensibiliza também teve projeto com o mesmo nome aprovado pelo Edital nº 04, de 02 

de maio de 2008, publicado no Diário Oficial da União de 05 de maio de 2008, seção 03, 

página 39 e 40. Vale ressaltar que a UFF também participou do Edital de 2010 com o 

projeto Sensibiliza, tendo sido divulgado como “aprovado”, conforme dispõe a Portaria 

nº - 1.33480, da Secretaria de Educação Superior. 

O Núcleo de Acessibilidade Sensibiliza UFF só nasceu em 200881, que 

posteriormente viria a ganhar o status de Divisão de Acessibilidade e Inclusão Sensibiliza 

UFF. 

 De acordo com consulta realizada ao documento orientador do programa Incluir 

e nos seus editais de resultado, foram destinados R$ 94.000,00 reais em aportes 

financeiros para o incipiente Projeto em 2007 e R$ 118.104,00 em 2008. Não foram 

encontrados dados referentes aos aportes recebidos no ano de 2010. Os Dados foram 

solicitados pela Lei de Acesso à Informação via Sistema Eletrônico do Serviço de 

Informações ao Cidadão, mas não houve sucesso na obtenção dessas informações.  

De acordo com a colaboradora do Núcleo, embora os recursos públicos iniciais 

tenham sido aprovados em 2007, o projeto é mais antigo, de 2005, e nasceu da iniciativa 

de uma professora da Faculdade de Medicina, com o fito de desmistificar o pensamento 

limitador dos alunos sobre a real capacidade de uma pessoa com deficiência. Conforme 

relato, 

[...] O Sensibiliza UFF nasceu da ideia de um projeto de extensão de 

uma professora da Faculdade de Medicina (Instituto de Saúde Coletiva). Ela 

                                                 
78 Art. 5º, § 2º, VII  
79 de 26 de abril de 2007, publicado no Diário Oficial da União em 06 de junho de 2007, seção 3, página 

31. 
80 Secretaria de Educação Superior. Portaria nº 1.334 Resultado Parcial. Programa Incluir: acessibilidade 

na educação superior. Diário Oficial [da] União, n. 172-A, seção 1, Brasília, DF, 8 set. 2010, Brasília, DF, 

p. 3.  
81 Originalmente criado como Núcleo de Ensino, Pesquisa e extensão Sensibiliza UFF pelo processo no 

23069 004379/2007-12, aprovado pela CEP em 01/10/2008. 
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começou a perceber que os alunos de medicina tratavam as pessoas com 

deficiência como doentes, porque quando você senta na cadeira de rodas, as 

pessoas te infantilizam ou têm a ideia de que você tem algum problema mental 

ou intelectual. Então ela começou a perceber isso quando ela começou a fazer... 

ela criou uma disciplina, que foi uma das primeiras disciplinas obrigatórias 

ligadas à deficiência aqui na Universidade. Na teoria ela falava sobre 

deficiência, sobre os tipos de deficiência, acompanhou a evolução do 

movimento da pessoa com deficiência no brasil e no mundo, e ela levava os 

alunos para fazer uma espécie de vivência, inclusive na rua... Muitas pessoas 

tinham concepção do modelo médico, e ela começou a mudar um pouco dessa 

mentalidade e ela começou a contar a história do modelo médico, do modelo 

integracionista, que era integrar, mas não era incluir, né? E finalmente o 

modelo de inclusão. Então ela começou passar isso na teoria para eles e na 

prática ela levava os alunos para os locais públicos, colocava-os em cadeiras 

de rodas, para que eles sentissem na pele como era uma pessoa com 

deficiência... Então o Sensibiliza surgiu do projeto de extensão do Sensibiliza 

UFF, da professora “P”, que era da Faculdade de Medicina... Em 2005, a 

professora “P” começou esse trabalho e, paralelamente, ela começou a reunir 

pessoas de outros cursos e outras áreas que estavam também trabalhando com 

deficiência mais isoladamente. Ela reuniu esse grupo em 2005 (que depois eu 

fui fazer parte), e esse grupo criou, em 2009, o Núcleo de Acessibilidade e 

Inclusão Sensibiliza UFF, que é origem do que nós somos hoje: a Divisão de 

Acessibilidade e Inclusão, Sensibiliza UFF (E1, julho de 2019) 

 

Dado que o documento orientador82 do Programa Incluir menciona que há a 

necessidade de “fomentar a criação e a consolidação de núcleos de acessibilidade nas 

universidades federais”, o Sensibiliza UFF surgiu da urgência que a UFF possuía em 

tornar seus espaços mais inclusivos e acessíveis para pessoas com deficiências. Assim, 

divergindo um pouco da fala obtida com a entrevista citada, acima: 

 

[...] O Programa Incluir é uma das causas da existência do Sensibiliza. 

O Sensibiliza só existe porque o Incluir permitiu isso. (E1, julho de 2019) 

 

O Programa Incluir foi apenas o primeiro incentivo governamental para que a UFF 

pudesse transformar em realidade seu projeto de acessibilidade. No entanto, devemos 

atentar para o fato de que não basta que haja um investimento pontual, mas a Universidade 

em questão deve promover continuamente a acessibilidade e isso demanda gastos 

contínuos. Nesse sentido, (BRUNO, 2011, p. 553) afirma que:  

 
[...]cabe assinalar a necessidade de investimentos contínuos para essas 

ações, uma vez que o Incluir é um Programa elaborado por editais, que depende 

do interesse, da boa vontade e das prioridades traçadas pela instituição 

promotora da acessibilidade; no entanto, se não houver um compromisso do 

coletivo universitário com rupturas paradigmáticas, nos aspectos relacionais e 

inovações nas práticas pedagógicas e no processo de avaliação, o acesso e a 

permanência dos alunos com surdez ficam prejudicados.  

 

 

                                                 
82 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/programa-incluir Acesso em 8 de out. 2019. 
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Em virtude da necessidade de implementação, fomento e consolidação de políticas 

institucionais inclusivas na Universidade Federal Fluminense para docentes, funcionários 

técnico-administrativos e alunos com deficiência, o Sensibiliza UFF surgiu como um 

Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão, doravante Núcleo de Acessibilidade e Inclusão 

Sensibiliza UFF – (NAIS-UFF) – vinculado à Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos – 

PROAC83, transformando-se, em 201384, na Divisão de Acessibilidade e Inclusão 

“Sensibiliza UFF”. Como Núcleo de Acessibilidade, foi instituído pela CEP em 

01/10/2008, teve seu regimento aprovado pela Resolução no 437/10, de 17 de novembro 

de 2010 e tinha como objetivos: 

 

a) Assessorar e monitorar os diversos setores da Universidade, incluindo pró-

reitorias, superintendências, e órgãos de assessoramento, nos aspectos 

relativos ao grupo alvo do NAIS-UFF, buscando a inserção do tema 

Deficiência e Dislexia em seus planos de trabalho; 

b) Sensibilizar e capacitar docentes e funcionários técnicos-administrativos 

para a atenção às necessidades de pessoas com deficiência e dislexia em 

seus planos de trabalho; 

c) Assessorar as coordenações de curso que já possuem estudantes com 

deficiência e dislexia quer se refira à acessibilidade 

arquitetônica/urbanística, metodológica, comunicacional, instrumental, 

programática ou atitudinal, com orientações quanto à melhor forma de 

atender às necessidades dos estudantes, quer através da compra de 

equipamentos, treinamento de ledor/copista, ou outros; 

d) Sensibilizar coordenadores de cursos, diretores de faculdades e chefes de 

Departamento para a importância da inclusão do tema “deficiência” em 

seus cursos, quer na área de ensino, pesquisa ou extensão; 

e) Estabelecer parcerias com Organizações Governamentais e Não-

Governamentais que tratem dos temas: deficiência e dislexia para que 

atuem em ações conjuntas com o NAIS-UFF; 

f) Divulgar e trocar experiências nos principais eventos internos e externos 

à Universidade Federal Fluminense de ações e intervenções realizadas na 

Universidade em relação a pessoas com deficiência; 

g) Alimentar a página www.proac.uff.br/sensibiliza divulgando eventos, 

projetos, entrevistas e textos, entre outros. Boletim de Serviço nº 215  

 

(Regimento interno do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão Sensibiliza 

UFF. Rio de Janeiro, 28/12/2010).  

 

Em 2013 o Sensibiliza UFF ganhou status de “Divisão de Acessibilidade e 

Inclusão – DAI”. A DAI85 atualmente responde pelo planejamento e execução de ações 

de inclusão e acessibilidade nos cursos de graduação da UFF. É vinculada à Coordenação 

                                                 
83

A PROAC – Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos e a SRH – Superintendência de Recursos Humanos 

se desmembraram em 2010, dando origem à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis – Proaes. Sua portaria de 

criação é a nº. 43.404, de 29 de novembro de 2010, a partir da Decisão GAR nº. 07/2010, de 13 de outubro 

de 2010. 
84 Foi promovida à Divisão de Acessibilidade e Inclusão em 2013, com a reestruturação da Pró-Reitoria 

de Assuntos Estudantis – Proaes.  
85 Divisão de Acessibilidade e Inclusão, nome atual do Sensibiliza UFF. 

http://www.proac.uff.br/sensibiliza
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de Apoio Social da Proaes e atende atualmente alunos com diversas deficiências, tais 

como física, sensorial (auditiva, visual e múltipla) e transtornos globais de 

desenvolvimento.  Suas demandas são grandes e esta Divisão é responsável, dentre outras 

coisas, pela identificação dos alunos com deficiência no campus e promoção de ações 

inclusivas e de eliminação de barreiras arquitetônicas, urbanísticas e atitudinais no espaço 

universitário. 

O objetivo maior, enquanto Divisão de apoio e fomento à inclusão, é permitir que 

os alunos da graduação86 com deficiência possam ingressar e permanecer na Universidade 

Pública e tenham as mesmas oportunidades que qualquer aluno dito comum tenha de uma 

trajetória acadêmica de sucesso. Desta forma, esta em acordo o proposto pelo Incluir. 

Afinal, a missão da Divisão é:  

 

Tornar a UFF uma instituição inclusiva e cidadã, através da integração da 

pessoa com deficiência, com pleno exercício de seus direitos essenciais com 

respeito e dignidade, iguais oportunidades no meio social, sem privilégio ou 

paternalismo, bem como oferecer condições básicas de acesso à educação, de 

mobilidade e utilização de equipamentos e instalações acessíveis87.  

 

 

Rocha e Miranda (2009), asseveram que a construção da educação que se pretende 

inclusiva na Universidade exige a reestruturação dos sistemas de ensino que devem se 

organizar para corresponder às necessidades educacionais de todos os alunos. Tal objetivo 

demanda “ações práticas e viáveis que tenham como perspectiva operacionalizar a 

inclusão social e escolar de todas as pessoas, independente de suas necessidades” 

(p.202). 

Para a promoção da inclusão, a Divisão de Acessibilidade e Inclusão assessora os 

diversos segmentos da UFF (coordenações de cursos, diretorias, superintendências, 

ouvidoria e órgãos correlatos) na temática do auxílio às pessoas com deficiência.  

Várias ações de acessibilidade já foram promovidas ou se encontram em 

andamento sob a supervisão do Sensibiliza e a criação da Comissão Caminha foi uma 

dessas ações. A Comissão Caminha foi criada em 19 de agosto de 2014 pelo Boletim de 

Serviço no 126 com o objetivo de examinar e emitir parecer para assuntos relativos a 

                                                 
86 Apesar de atender especificamente demandas dos alunos dos cursos de graduação, a colaboradora da 

Divisão afirmou ter as portas abertas para todo tipo de alunos, não excluindo do escopo do atendimento os 

demais discentes e corpo técnico administrativo. 
87 Fonte: Universidade Federal Fluminense. Sensibiliza, a Divisão de Acessibilidade e Inclusão, que faz a 

diferença na vida do aluno com deficiência na UFF. Rio de Janeiro, RJ, 2019. 
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pessoas com deficiência. Tratou-se nessa Comissão, de empreender esforços no sentido 

de analisar os casos mais complicados de alunos que necessitavam de um 

acompanhamento multidisciplinar mais intenso ou domiciliar, dada a complexidade de 

suas deficiências. 

Outro marco relevante institucionalizado no âmbito do Sensibiliza foi a 

constituição de um Grupo de Trabalho88 para a elaboração do Plano Institucional de 

Acessibilidade da Universidade Federal Fluminense – UFF Acessível. Tal Grupo foi 

instituído com 15 membros e teve o prazo de sessenta dias para a conclusão de seus 

trabalhos. Deste Grupo, nasceu a Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão 

(CPAI), vulgo UFF Acessível, que é responsável pela implantação, monitoramento e 

avaliação do Plano de Acessibilidade e Inclusão da UFF.  

 

3.3.2 Sobre o espaço, a rotina de funcionamento, as rotinas de trabalho e a estrutura 

organizacional 

 

O Sensibiliza UFF está localizado no Bloco A do campus do Gragoatá, no 

Município de Niterói, da cidade do Rio de Janeiro e ocupa o térreo do Bloco A, tem 

aproximadamente 5x4 metros quadrados e horário de funcionamento das 7:00 às 19:00h, 

de segunda a sexta. A Divisão conta também com representantes técnicos-administrativos 

e bolsistas.   

Os membros da Divisão compartilham uma mesma sala de trabalho; o espaço é 

bem pequeno e as reuniões costumam acontecer naquele espaço compartilhado, que por 

vezes é utilizado nos atendimentos aos assistidos e assistidas. A maioria das/os 

assistidas/os do Sensibiliza UFF é oriunda dos cursos de Graduação, sendo muitos 

atendimentos realizados por telefone.  

Vale ressaltar que, embora o foco do Sensibiliza UFF sejam os alunos oriundos 

dos cursos de Graduação, existem esforços paralelos da Universidade para promover 

ações inclusivas destinadas também aos alunos dos cursos de Pós-Graduação. Conforme 

disposto na Determinação de Serviço PROPPI no 12 de, 08 de setembro de 2016, houve 

a criação de um Grupo de Trabalho com a finalidade de definir ações afirmativas no 

âmbito dos Programas de Pós-Graduação da UFF, que abarca os cursos de Mestrado 

Acadêmico, Mestrado Profissional e Doutorado da referida Instituição. Tal Grupo de 

Trabalho foi composto, à época, por representantes técnicos administrativos da Pró-

                                                 
88 Portaria no 59.085, de 12 de junho de 2017. 
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Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROPPI); da Pró-Reitoria de 

Graduação (PROGRAD); da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) e da Pró-Reitoria de 

Assuntos Estudantis (Proaes). O Grupo teve duração de noventa dias. 

 

3.3.3 As ações do Sensibiliza UFF 

 

 

Conforme já foi mencionado, o Sensibiliza UFF é classificado atualmente como 

uma Divisão de Acessibilidade. Para compreender a extensão deste tipo de categorização 

é preciso expor sua criação, suas ações e suas parcerias. O documento que justifica a 

atuação do Sensibiliza é o seu Regimento Interno, instituído pela Resolução no 437/10, 

de 17 de novembro de 2010. A Divisão atualmente é composta por profissionais da 

Universidade, sendo dois técnicos administrativos, nove intérpretes de libras, um 

assistente social e dois bolsistas, que atuam em diversos tipos de “casos”, como por 

exemplo, estudantes com deficiência visual que entraram por cotas e que possuem 

necessidade de material didático em Braille.  

Sobre as cotas, é importante mencionar que, com o surgimento destas, a Divisão 

de Acessibilidade Sensibiliza UFF pôde fazer um mapeamento das pessoas com 

deficiência que ingressam na Universidade, uma vez que estes alunos passaram a declarar 

suas deficiências. Isso é relevante, dado que esse controle permite que a Divisão 

identifique as demandas de políticas institucionais voltadas para aquele tipo de 

necessidade especial. Em entrevista com a servidora da UFF, esta afirmou que as cotas 

melhoraram o controle de alunos com necessidades especiais, mas que ainda existem 

dificuldades pelo fato de alguns desses alunos possuírem medo de se identificarem. 

  

[...] Não podemos estimar o número certo, porque pode haver um aluno 

da ampla concorrência que não queira se identificar por medo de retaliação, 

preconceito ou porque acha que não precisa de ajuda. O que a gente sempre 

fala é o seguinte: “mesmo que você tenha alguma deficiência e não precise de 

ajuda, a universidade precisa saber que você existe... O fato de você existir, vai 

gerar política pública para os outros que existem e que precisam de demanda.” 

(E1, julho de 2019) 

 

 

Apesar da margem de erro, as cotas ajudaram a ter esse tipo de contabilidade. A 

UFF passou, através de sua Divisão, a mensurar com dados mais concretos a quantidade 

de pessoas com deficiência que ingressariam naquela Universidade Pública. 
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[...] A cota trouxe um outro cenário para a universidade. O aluno com 

deficiência, todo aluno com deficiência necessariamente também tem que vir 

egresso da escola pública. Quem veio da escola particular, entra pela ampla 

concorrência. A cota é para a pessoa com deficiência, vulnerabilidade 

econômica e escola pública. Então hoje o aluno com deficiência que entra aqui, 

além de ter deficiência, ele veio da escola pública e ele tem vulnerabilidade 

econômica. É um novo cenário que antes nós não tínhamos. (E1, julho de 2019) 

 

 

Durante o trabalho de campo, tivemos como foco a apreciação das atividades que 

a DAI promove sozinha e em parceria com outras unidades a estrutura organizacional da 

UFF. Sendo assim, merecem destaque alguns projetos desenvolvidos pela Proaes em 

parceria com a Divisão de Acessibilidade e Inclusão Sensibiliza UFF, a exemplo da 

promoção de eventos de integração entre docentes, técnicos e alunos, e a contratação de 

mão de obra especializada.  

 

[...] A gente evoluiu para várias coisas aqui, como o projeto “café no 

escuro”, que é o projeto que teve como objetivo ficar às escuras para as pessoas 

sentirem “vendadas” qual era a sensação de você ter um alimento ali, servir o 

café para as outras pessoas “vendadas”, tomar o café no escuro. (E1, julho de 

2019) 

 

 

A Divisão conta com o apoio de oito profissionais Tradutores/Intérpretes de 

Libras concursados, que atuam diretamente com os alunos surdos na UFF da Graduação 

e da Pós-graduação, de maneira a facilitar a comunicação destes com os demais, 

auxiliando nas aulas, defesas de trabalhos de conclusão de curso, formaturas e rotinas 

acadêmicas em geral. Vale ressaltar que a UFF desenvolve projetos de ensino, pesquisa 

e extensão relacionados à surdez, como os projetos “Estudos do Bilinguismo: Libras e 

Língua Portuguesa para Surdo”, o “Libras em Saúde” e o Núcleo de Estudos em 

diversidade e Inclusão de Surdos. 

Existem esforços no sentido de promover a integração de docentes e técnicos 

administrativos com os alunos com deficiência, através da capacitação daqueles por meio 

de ações inclusivas, tais como oficinas, vivências e palestras sobre acessibilidade e 

inclusão. O Sensibiliza toma a frente dos seguintes projetos: 

• Sensibilizando o Interior: visitas itinerantes aos cursos no interior do 

Estado, objetivando conscientizar a comunidade acadêmica sobre as 

necessidades das pessoas com deficiência; 

• Agente da Inclusão: membro da comunidade acadêmica destacado para 

promover ações acessibilidade e auxiliar a DAI nas suas demandas; 
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• Banco de Dados Digital: disponibilização de textos em formato acessível 

para pessoas com deficiência em um repositório acadêmico; 

• Selo UFF Acessível: incentivo, através de selos, atribuído aos setores da 

Universidade que se comprometam a desenvolver ações inclusivas em 

seus espaços.  

Além dos supramencionados, merecem destaque as parcerias que a Divisão possui 

com o Centro de Artes UFF, com o Curso de Mestrado Profissional em Diversidade e 

Inclusão, com a Escola de Inclusão, com o Programa Inclusão Social Através do Esporte, 

com o Projeto UFF sem Barreiras e com o Projeto Perceber sem Ver. 

O Centro de Artes UFF89 tem como objetivo, no que concerne à inclusão, garantir 

aos seus visitantes a acessibilidade comunicacional, proporcionando legendas, visitas 

guiadas por profissionais habilitados e intérpretes de Libras nos espetáculos teatrais, 

shows, exposições, filmes e outras atrações promovidas pelo espaço; o Curso de Mestrado 

Profissional em Diversidade e Inclusão90 pertence ao Instituto de Biologia da UFF e já 

conta com mais de 180 dissertações defendidas na área de inclusão e acessibilidade desde 

o ato de sua criação, em 2013; a Escola de Inclusão: Laboratório em Ciência, Tecnologia, 

Engenharia, Artes e Matemática91 tem  como objetivo capacitar profissionais de ensino 

da rede pública na produção de materiais didáticos com abordagens acessíveis às pessoas 

com deficiência; o Programa Inclusão Social Através do Esporte92 pertence ao Instituto 

de Educação Física e tem entre suas ações o atendimento a crianças oriundas de 

comunidades com deficiência. O Programa também é responsável pela inclusão através 

do esporte, dando oportunidade àqueles que têm mobilidade reduzida e necessidades 

diferenciadas de se sentirem pertencentes a um grupo pela prática de atividades físicas. O 

Projeto UFF sem Barreiras acontece em parceria do Sensibiliza com o Setor de Qualidade 

de vida do Servidor e tem como objetivo “chamar a atenção da comunidade acadêmica 

para a questão da inclusão e da acessibilidade, através da realização de uma série 

atividades de sensibilização”93; o Perceber sem Ver é um projeto que busca a promoção 

dos “sentidos através de práticas de sensibilização e experimentação corporal para 

pessoas cegas e com baixa visão”.94 

                                                 
89 Fonte: http://www.centrodeartes.uff.br/ Acesso em 15 de setembro de 2019. 
90 Fonte: http://cmpdi.uff.br/  Acesso em 15 de setembro de 2019. 
91 Fonte: http://escoladeinclusao.sites.uff.br/ Acesso em 15 de setembro de 2019. 
92 Fonte: http://educacaofisica.sites.uff.br/?page_id=839 Acesso em 15 de setembro de 2019. 
93 Fonte: http://www.uff.br/?q=node/6856/backlinks Acesso em 15 de setembro de 2019. 
94 Fonte: http://www.uff.br/?q=node/9955 Acesso em 15 de setembro de 2019. 

 

http://www.centrodeartes.uff.br/
http://cmpdi.uff.br/
http://escoladeinclusao.sites.uff.br/
http://educacaofisica.sites.uff.br/?page_id=839
http://www.uff.br/?q=node/6856/backlinks
http://www.uff.br/?q=node/9955
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É importante mencionar, também, que a UFF conta com dois tipos de Bolsas 

acadêmicas, a saber:  “Projeto Bolsa de Apoio à Inclusão”, que disponibiliza um aluno 

para auxiliar o estudante com deficiência em seu dia a dia acadêmico e a “Bolsa de Apoio 

aos Estudantes com Deficiência”, que tem por meta facilitar a permanência do aluno com 

deficiência na Universidade Pública. Essas bolsas são oferecidas pela Pró-Reitoria de 

Assuntos Estudantis, através de edital aberto anualmente. 

 
[...] Nós temos aqui a Bolsa de Apoio à Inclusão, que é uma bolsa 

destinada ao aluno que será o “facilitador” desse aluno com deficiência. Existe, 

também, a Bolsa do Aluno com Deficiência, que é uma bolsa que os alunos 

com deficiência têm direito. Por isso que o deficiente é caro. Comprar livro é 

caro, meio de transporte é caro... São dois tipos de bolsa...Uma é a bolsa para 

o aluno com deficiência. A outra é destinada ao aluno que vai ajudar o aluno 

com deficiência (tipo um monitor). É uma bolsa de apoio. Esse aluno não 

recebe o nome de “monitor”, mas ele apoia o aluno com deficiência. É um 

bolsista facilitador... Mas não é uma ajuda porque ele é “coitadinho”, não. É 

um apoio. Por exemplo, o aluno cego precisa de alguém que digitalize o texto 

para ele, entende? O aluno surdo precisa de um intérprete. No caso do 

intérprete, não é uma bolsa. É um funcionário de carreira, concursado. O aluno 

com deficiência, dependendo da deficiência dele, pode passar aqui anos e não 

precisar de ajuda nenhuma. (E1, julho de 2019) 

 

 

3.3.4 A visita ao Sensibiliza UFF 

 

Cheguei ao Sensibiliza UFF um pouco mais cedo do que o combinado, por volta 

das 13:30h, para entrevista agendada às14:00h com um dos membros do espaço. 

Apresentei-me e, enquanto revisava meu roteiro de entrevista, uma funcionária do 

Sensibiliza foi até a sala da entrevistada comunicar minha chegada. Enquanto esperava 

pela entrevista, pude observar que uma das funcionárias estava ao telefone com uma 

pessoa, que parecia, ao meu ver, bem insistente e com muitas dúvidas. Percebi que a 

funcionária foi muito paciente e prestativa. Vale ressaltar que o telefone tocou muitas 

vezes no breve intervalo que eu fiquei na recepção aguardando ser atendida. Isso me fez 

chegar à conclusão de que muitos dos atendimentos, naquela Divisão, também são feitos 

por telefone. Passados aproximadamente 20 minutos, a entrevistada pediu a uma das 

funcionárias para me receber e me levar a sua sala.  

Ao entrar na sala, me deparei com algo, até então, inesperado. A entrevistada era 

uma pessoa com deficiência. A própria entrevistada me relatou que precisou ser 

readaptada em outro andar da UFF quando sofreu o acidente que a deixou tetraplégica 

porque seu setor não estava preparado, naquela época, para lhe oferecer condições de 

trabalhar com a deficiência.  
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[...] Eu entrei na UFF em 1978, há 41 anos atrás para fazer jornalismo 

e em 1982 eu fiz um concurso público, passei, mas só fui chamada em 1984. 

eu já estava exercendo a profissão de jornalista em outro lugar, mas voltei e 

comecei a trabalhar na UFF em 1984. Eu estou aqui há 35 anos.  Em 1999 eu 

sofri um acidente de carro e fiquei tetraplégica. Eu perdi os movimentos. 

Minha lesão é nível c6 e c7 (coluna cervical) ... Eu fiquei 2 anos de licença 

para me reabilitar física e psicologicamente e quando eu fui voltar a trabalhar, 

o meu local de trabalho não tinha acessibilidade... Eu trabalhava em um prédio 

no oitavo andar, cujo elevador só funcionava até o sétimo. Aí me foi proposta 

uma sala no sétimo andar. Acontece que eu trabalhava numa assessoria de 

comunicação, onde é uma espécie de redação do jornal e eu, pela primeira vez, 

me excluída e ter que sair do meu local de trabalho, eu ia ficar isolada do meu 

local de trabalho.  Isso não foi legal e eu comecei a procurar outros locais, já 

que a UFF tem cinema, teatro, centro de artes e esses locais, na época, também 

não tinham acessibilidade. (E1, julho de 2019) 

 

 

Este relato nos mostra que a UFF tem trabalhado em ações inclusivas, dado que a 

realidade hoje é diferente, havendo meios de acolher uma pessoa com deficiência que não 

existiam antes. Com o advento da legislação de inclusão, das normas de acessibilidade, 

das políticas públicas e do engajamento das Universidades, o cenário para a pessoa com 

deficiência, embora carente, já começa a apresentar avanços. 

 

[...] Dentro daquela sala, não havia somente a E1. Havia “A”, 

funcionária do setor, e mais dois estagiários.  Eu fui muito bem recepcionada 

por todos, me apresentei e falei um pouco sobre minha pesquisa. Trocamos 

breves palavras informais e experiências de vida. Foi uma conversa breve, 

porém bastante acolhedora antes de a entrevista formal começar. Informei os 

termos da entrevista à E1 e à “A” e pedi autorização para gravar, dado que teria 

de transcrevê-la posteriormente e a gravação seria um facilitador do processo 

de transcrição. Apresento, no próximo item, entrevista na íntegra. (Diário de 

campo, julho de 2019). 

 

 

Devido à importância da Divisão de Acessibilidade e Inclusão Sensibiliza UFF, 

foi relevante aplicar no instrumento quantitativo uma pergunta sobre o conhecimento do 

trabalho que é realizado neste setor. 330 pessoas responderam à pergunta “Você conhece 

a Divisão de Acessibilidade e Inclusão da UFF (Sensibiliza UFF)?”. A maioria declarou 

não conhecer (56,7%), enquanto 31,2% ouviram falar e 12,1% que conhecem plenamente 

a Divisão (Gráfico 28).  Dentre as 14 pessoas com deficiência entrevistadas, apenas 3 

declararam não conhecer, sendo que 4 conhecem muito e as demais conhecem porque 

ouviram falar. Uma pessoa com deficiência não respondeu esse item. Talvez, uma 

divulgação mais ampla da Divisão seja necessária até para ampliar os efeitos das suas 

ações, bem como a chegada ou aproximação de novos interessados. 
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Gráfico 28: Grau de conhecimento sobre o Sensibiliza UFF. 

 

 

Dado que a Divisão começou como um Núcleo de Acessibilidade que recebeu 

aportes do Programa Incluir, a criação do Sensibiliza possibilitou oferecer condições 

mínimas de autonomia aos alunos com deficiência da UFF, o que permitiu promover a 

inclusão que até então não existia ao praticar ações institucionais que oferecessem o 

mínimo de condições de acesso e permanência às pessoas com deficiências dentro da 

Universidade Pública, mitigando as barreiras pedagógicas.  

Para Oliveira e Rodrigues (2011, p.25), 

 

[...] O ato de incluir pessoas com necessidades educacionais especiais 

significa a sua plena participação em todo o processo educacional e, para isso, 

é preciso haver criação e expansão de projetos comprometidos em transformar 

a universidade para que esta garanta o acesso a toda a clientela que busca a 

universidade, sem que haja qualquer empecilho que venha a comprometer seu 

processo de desenvolvimento. Portanto, o sucesso da inclusão de alunos com 

necessidades educacionais especiais na universidade decorre das 

possibilidades de se conseguir progressos significativos desses alunos na 

escolaridade, por meio da adequação das práticas pedagógicas à diversidade 

dos aprendizes. Tal realidade só será atingida quando a universidade assumir 

que as dificuldades de alguns alunos não são apenas deles, mas resultam, em 

grande parte, do modo como o ensino é ministrado e a aprendizagem é 

concebida e avaliada. 

 

 

Para SOUZA (2010), antes do advento do Incluir, já havia alguma preocupação com 

a acessibilidade arquitetônica, comunicacional e instrumental, na legislação. Mas, é a 

partir do ano de 2005, com o Programa Incluir, que encontramos um cuidado maior para 

acabar com as barreiras pedagógicas na educação superior. Esse fato contribuiu 
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diretamente para que o Incluir se tornasse a principal referência na educação superior no 

que se refere ao amparo a alunos com deficiência.  

Vale mencionar que o Sensibiliza UFF tomou para si a responsabilidade sobre a 

divulgação de informações ou notícias sobre acessibilidade em suas mídias digitais e no 

campus. Foi feita uma análise de dados a respeito dessa divulgação e contatou-se que 

25,7% dos entrevistados afirmaram que a UFF faz essa divulgação, 29% disseram que a 

UFF não divulga informações ou notícias sobre acessibilidade e 45,4% não souberam 

opinar (Gráfico 29). Dentre as pessoas com deficiência entrevistadas, 6 responderam que 

sim, 5 responderam que não, e o restante não soube opinar. 

 
Gráfico 29: Divulgação de informações em mídias digitais e no campus da UFF. 

 

 

Com relação à frequência que a UFF divulga informações ou notícias sobre 

acessibilidade em suas mídias digitais e no campus, 291 pessoas responderam a essa 

pergunta e  72 pessoas indicaram que a UFF nunca divulga, 97 indicaram que a UFF 

divulga raramente, 98 indicaram que a UFF divulga às vezes, 17 indicaram que a UFF 

divulga muitas vezes e 7 indicaram que a UFF divulga sempre (Gráfico 30).  
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Gráfico 30: Frequência da divulgação de informações em mídias digitais e no campus da UFF. 

 

 

Em entrevista com a colaboradora da Divisão de Acessibilidade Sensibiliza UFF, 

esta informou que a divulgação é feita por canais internos (sites institucionais) e meios 

externos (redes sociais). 

 

[...] Além de usarmos os canais internos da universidade, nós temos o 

site, nós temos projetos de extensão, nós o coletivo de alunos com deficiência 

(que depois é uma coisa à parte que eu quero falar muito importante)... Então, 

além do site, temos Facebook, Instagram, Twitter e eu, como sou uma pessoa 

da área de comunicação, eu sempre privilegiei a comunicação. As pessoas me 

falam aqui que eu sou “marqueteira” mas eu sou. Hoje mesmo, veio aqui um 

professor educação física, e eu já falei “tira foto do professor”, “bota no 

Instagram. (E1, julho de 2019) 

 

  

Na posição de Universidade Federal que se encontra, a UFF deve priorizar a 

pluralidade e a responsabilidade social, a fim de possibilitar a seus membros o direito de 

pleno acesso e permanência em seus espaços. Logo, a consolidação das Políticas de 

Acessibilidade e de Inclusão da UFF com participação ativa da sociedade deve ser 

priorizada. Devem ser dadas condições e oportunidades aos seus alunos, docentes, 

técnicos administrativos e demais membros da sociedade que visitem os espaços 

acadêmicos e culturais da UFF (pessoas com deficiência ou não) de participar ativamente 

da discussão e da implementação das políticas de acessibilidade nessa Instituição.  

A Universidade em questão se preocupou com a política institucional para pessoas 

com deficiência e estabeleceu como objetivos de Responsabilidade Social:  

 

2%

6%

34% 33%

25%

Sempre Quase sempre Às vezes Raramente Nunca
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a) zelar pela aplicação da legislação sobre os direitos das pessoas com 

deficiência ou com necessidades diferenciadas, bem como das normas técnicas 

e recomendações vigentes, nas ações, atividades e projetos promovidos e 

implementados pelos órgãos da universidade; 

b) incorporar transversalmente os conceitos e princípios da 

acessibilidade em todas as ações, projetos, processos de trabalhos e aquisições 

realizados na UFF, para atendimento das demandas internas e da sociedade; 

c) orientar e apoiar os colegiados dos cursos e programas na 

adequação curricular para atender às especificidades das pessoas com 

deficiência ou necessidades diferenciadas; 

d) garantir o acesso e a permanência da pessoa com deficiência ou 

necessidades diferenciadas, adequando a infraestrutura arquitetônica e 

urbanística.  

 

(Relatório de Autoavaliação Institucional de 2019 (ano Base 2018 parcial) da 

Comissão Própria de Avaliação da UFF. Niterói, 1ºde março de 2019).95 

 

 

Para o acompanhamento dessa política Institucional, foram traçados planos com 

metas, inclusive com indicadores previstos no planejamento estratégico do Plano de 

Desenvolvimento Institucional da UFF de 2018-2022. Dentre as ações de acessibilidade 

em andamento / já concluídas dessa Instituição, o relatório cita a restruturação 

administrativa da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, a aprovação do Regimento Interno 

do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, que se transformou posteriormente na Divisão 

de Acessibilidade e Inclusão – o Sensibiliza UFF, a Comissão UFF Acessível, a criação 

do Grupo de Trabalho para elaboração do Plano Institucional de Acessibilidade e do 

Grupo de Trabalho para definir ações afirmativas no âmbito dos Programas de Pós-

Graduação e a Contratação de profissionais de nível superior especializados para 

atendimento a estudantes com deficiência.  

 

A intenção é alinhar as diferentes ações na área de acessibilidade, já 

institucionalizadas em órgãos formais, como a Divisão de Acessibilidade e 

Inclusão – Sensibiliza, da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, a Coordenação 

de Atenção Integral em Saúde e Qualidade de Vida (CASQ), da Pró-Reitoria 

de Gestão de Pessoas; em instâncias colegiadas como a Comissão 

Multiprofissional de Acompanhamento do Aluno com Deficiência e a 

Comissão Caminha; e em linhas e projetos de pesquisa e extensão sobre o tema 

da acessibilidade, e potencializar sua efetividade e alcance na comunidade 

acadêmica. (p.46)  

 

(Relatório de Autoavaliação Institucional de 2019 (ano Base 2018 parcial) da 

Comissão Própria de Avaliação da UFF. Niterói, 1ºde março de 2019.) 

 

 

                                                 
95 Informações retiradas do Relatório de Autoavaliação Institucional de 2019 (ano Base 2018 parcial) da 

Comissão Própria de Avaliação da UFF. Niterói, março de 2019. Disponível em http://cpa.sites.uff.br/wp-

content/uploads/sites/76/2019/04/Relat%C3%B3rio_AutoavaliacaoUFF_2019_corrigido.pdf Acesso em 

01 de setembro de 2019. 

http://cpa.sites.uff.br/wp-content/uploads/sites/76/2019/04/Relat%C3%B3rio_AutoavaliacaoUFF_2019_corrigido.pdf
http://cpa.sites.uff.br/wp-content/uploads/sites/76/2019/04/Relat%C3%B3rio_AutoavaliacaoUFF_2019_corrigido.pdf
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No Plano de Desenvolvimento Institucional da UFF, também há menção a um 

“Plano de promoção de acessibilidade e de atendimento diferenciado a pessoas com 

deficiência” Esse plano está estruturado em três dimensões, a saber: 

 

•acessibilidade arquitetônica e urbanística;  

•normatização interna, de forma a dar efetividade à legislação federal 

vigente; e sensibilização  

•capacitação da comunidade acadêmica (alunos, professores e 

técnico-administrativos) sobre o tema da inclusão. (p.80) 

 

(Relatório de Autoavaliação Institucional de 2019 (ano Base 2018 parcial) da 

Comissão Própria de Avaliação da UFF. Niterói, 1ºde março de 2019.) 

 

 

Constatou-se, então, que a UFF busca promover diversas políticas de 

acessibilidade em seus espaços, de forma que se construa uma rede integrada de pessoas 

e de ações que possibilitem a interação de todo o nicho acadêmico, permitindo que todos 

possam participar das ações de maneira inclusiva e com o pensamento de transpor as 

barreias físicas, políticas, burocráticas e institucionais. De acordo com o relatório da 

Comissão Própria de Avaliação da UFF,   

 

[...] essa visão de respeito às demandas específicas deve perpassar a 

ação da universidade, mas estar presente nos projetos pedagógicos dos cursos 

de graduação e pós-graduação, de maneira que o profissional formado pela 

UFF seja engajado socialmente e comprometido com as contribuições que sua 

profissão pode dar na construção de uma sociedade mais justa. 

  

(Relatório de Autoavaliação Institucional de 2019 (ano Base 2018 parcial) da 

Comissão Própria de Avaliação da UFF. Niterói, 1ºde março de 2019). 

 

 

Sobre o ponto de vista dos entrevistados e com relação às políticas de promoção 

de acessibilidade na UFF, 0,9% afirmaram que é ótima, 14,6% afirmaram que é boa, 

34,9% afirmaram que é regular, 25,1% afirmaram que é ruim, 9% afirmaram que é 

péssima e 15,5% não souberam opinar (Gráfico 31). Dentre os 14 respondentes com 

deficiência, apenas 3 positivaram as políticas de promoção de acessibilidade na UFF. 5 

afirmaram ser “ruim”, 1 afirmou ser “péssima” e 5 afirmaram ser “regular”. 
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Gráfico 31: Política de promoção de acessibilidade na UFF. 

 

 

Vale ressaltar a importância dos dados fornecidos pelos entrevistados. Esses dados 

numéricos representam a legitimidade do discurso de que a inclusão na Universidade 

Pública é necessária e está sendo consumada, ainda que lentamente, uma vez que são 

fruto de uma análise estatística que carrega opiniões concretas de pessoas que frequentam 

ou frequentaram, em algum momento, a UFF. As políticas sociais inclusivas na UFF 

existem, mas a divulgação dessas ações de acessibilidade precisa ser mais abrangente. As 

políticas inclusivas necessitam urgentemente ser divulgadas e a comunidade acadêmica 

(alunos, técnicos administrativos e docentes) precisa ser o principal agente da mudança 

de uma Universidade que se pretende inclusiva.  

 

3.4 A Comissão UFF Acessível 

 

Fruto do Grupo de Trabalho96 para a elaboração do Plano Institucional de 

Acessibilidade da Universidade Federal Fluminense, a Comissão UFF Acessível foi 

criada em 28 de fevereiro de 2019 pela Portaria no 63.254, que teve como objetivo central 

o monitoramento e avaliação do Plano de Acessibilidade e Inclusão da UFF. O ato de 

criação da Comissão UFF Acessível menciona em seus escritos o Programa Incluir, objeto 

desta pesquisa. A Comissão tem por competências:  

 

1 - Elaborar e acompanhar a implementação do Plano UFF Acessível na 

universidade; 

2 - Promover, monitorar e assessorar as ações de acessibilidade e inclusão, de 

forma integrada com diversos setores da Universidade e sem prejuízo de outras 

                                                 
96 Portaria no 59.085, de 12 de junho de 2017. 
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iniciativas de responsabilidade social já existentes ou a serem coordenadas por 

outros órgãos da UFF; 

3 - Monitorar a execução das iniciativas contidas no Plano UFF Acessível, com 

intuito de avaliar a efetividade dessas para o cumprimento das metas 

estabelecidas nesse Plano; 

4 - Avaliar o cumprimento das metas estabelecidas no Plano UFF Acessível; 

5 - Elaborar o Relatório Anual de Acessibilidade e Inclusão (RAAI) com os 

resultados da avaliação do Plano UFF Acessível; 

6 - Elaborar novo Plano UFF Acessível para execução do período subsequente 

ao RAAI; 

7 - Prestar informações relativas a acessibilidade e inclusão necessárias a 

elaboração do Relatório de Gestão da UFF.97 

 

 

Não obstante, a Comissão UFF Acessível tem como membros representantes da 

comunidade acadêmica variados, sendo técnicos administrativos, docentes e dois 

representantes discentes. A UFF, enquanto um espaço de disseminação de conhecimento, 

necessita estar igualmente comprometida com a realidade social do discente. Sendo 

assim, a Portaria que regeu a constituição da Comissão UFF Acessível determinou que 

esta deveria ser composta por, pelo menos, 10% de pessoas com deficiências ou 

necessidades diferenciadas. 

A Comissão UFF Acessível é a materialização da construção de um espaço de 

participação da comunidade nas decisões político-administrativas da UFF. É a linha tênue 

que liga o Estado e a comunidade na efetivação das políticas públicas de inclusão. A 

representatividade do público alvo das políticas públicas de inclusão fica evidente quando 

se obriga por lei ou regulamento a inserir pessoas com deficiência na composição das 

Comissões institucionais. Além de ser um preceito da inclusão, essas pessoas, quando 

participantes ativas das tomadas de decisão sobre a melhoria dos espaços pela 

acessibilidade, podem influenciar o cenário, modificando-o ao seu favor.  

Para (OLIVER et al., 2004), implementar ações e processos participativos é 

importante para a construção de autonomia e da emancipação de segmentos sociais que 

convivem com a exclusão social, como ocorre com pessoas com deficiência. Assim, 

permitir que as pessoas com deficiência participem das decisões que lhes digam respeito 

pelo acesso a uma Comissão Institucional é dar-lhes as ferramentas que precisam para 

possibilitar a construção compartilhada do conhecimento sobre a situação real enfrentada 

por elas no cotidiano e ampliando o processo de inclusão social. 

                                                 
97 Fonte: Portaria no 63.254 de 28 de fevereiro de 2019. Cria Comissão permanente de Acessibilidade e 

Inclusão da Universidade Federal Fluminense (Comissão UFF Acessível) e aprova normais iniciais de 

funcionamento. Rio de Janeiro – RJ. FEV/2019. 
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Já para Manzini (2005), as condições de acessibilidade que existem nas estruturas 

físicas das instituições precisam estar associadas às políticas inclusivas das estruturas 

administrativas, que devem espelhar uma práxis de luta contra a exclusão.  

 

[...] Há três anos venho atuando nos espaços políticos e estudantis em 

busca de dar voz para as pessoas com deficiência, com o objetivo de fazer com 

que os direitos das mesmas fossem atendidos. Atualmente, componho cargos 

e movimentos estudantis no seguimento de acessibilidade e inclusão dentro da 

universidade, assim como também, comissões vinculadas ao meu curso de 

graduação, devido a isso fui convidado a somar como representante discente 

por já fazer parte da militância estudantil. [...] Nos reunimos mensalmente para 

tratar da necessidade de adequar o campus às pessoas com deficiência devido 

à necessidade de atendê-los por conta da adesão institucional criada através da 

política de cotas para pessoas com deficiência, lidamos diariamente com 

demandas específicas. A comissão tem por objetivo de dar soluções a essas 

demandas ou, pelo menos, criar meios paliativos para a manutenção das 

pessoas com deficiência dentro da universidade, com isso, foi criado 

institucionalmente a “Comissão UFF acessível” para gerenciar políticas de 

inclusão e acessibilidade na universidade. [...] Apesar do contexto político e 

das dificuldades financeiras da universidade não serem favoráveis a esse 

trabalho que a comissão vem fazendo, temos alcançado alguns resultados na 

medida que é possível, mas a comissão também tem um papel de fiscalizar o 

tratamento dado às pessoas com deficiência dentro da universidade e cobrar da 

própria instituição o atendimento adequado. [...] A falta de transparência nas 

verbas destinadas à inclusão e acessibilidade torna difícil gerir a criação e 

manutenção dos principais meios acessíveis. De modo que, quando a comissão 

tem uma demanda, essa só pode ser atendida com compras de equipamentos, 

o que torna inviável devido a burocracia econômico-financeira institucional. 

Além disso, se faz necessário contar com adesão do corpo docente à causa, 

pois haja visto que os mesmos não possuem capacitação ou, ao menos, uma 

orientação de como se proceder. (E3, setembro de 2019). 

 

 

Sobre a origem da Comissão, a entrevistada “E2” relatou que a UFF Acessível 

nasceu da necessidade de uma política institucional de inclusão, quando notou que havia 

servidores com deficiência que passavam por dificuldades no que concerne às barreiras 

arquitetônicas e atitudinais. A Comissão, à época, contou com o apoio do Reitor, o Doutor 

Antonio Claudio Lucas da Nóbrega, que também é pessoa com deficiência. A Comissão 

atualmente conta com três pessoas com deficiência, dentre estão dois estudantes e uma 

colaboradora do Sensibiliza UFF.  

 

[...] quando entrei aqui, comecei a fazer o acompanhamento dos 

servidores com deficiência, que era um trabalho que não existia, e para eu 

conseguir catalisar os servidores contei muito com a parceria do Sensibiliza, 

que é o setor que faz o atendimento ao aluno e que já existia há bastante tempo 

quando entrei. Então, a gente começou a trabalhar muito em parceria, porque 

a gente começou a ver que algumas queixas dos alunos eram muito 

semelhantes com as dos servidores. Na verdade, os servidores quase não 

tinham problema de adaptação do posto de trabalho, a maior dificuldade deles 

era com as barreiras arquitetônicas e atitudinais. E isso corresponde a qualquer 

pessoa, então a gente pensou que a gente lá na base estava conseguindo fazer 
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muito pouco em relação a isso. A gente começou a fazer muito trabalho, 

vivência, eventos, encontros. A gente criou junto a Primavera da Inclusão98, 

que vai agora pra terceira edição em setembro [...] É anual, é sempre na semana 

da luta da pessoa com deficiência, que é em vinte e um de setembro. E antes 

da Primavera da Inclusão, na verdade, no dia vinte e um de setembro, a gente 

sempre fazia uma coisinha, alguma vivência, algum post, sempre tinha alguma 

coisa pra gente marcar a data. Aí, um dia a gente viu que isso ainda estava 

pouco. Então a gente começou a descobrir que tinham projetos isolados da 

universidade que trabalhavam com acessibilidade, existiam pessoas que 

tinham interesse na área, tinham pessoas, por exemplo, do setor de arquitetura 

que tinham muita afinidade com o tema. E a gente pensou assim “vamos juntar 

todo mundo, juntar força, que a gente precisa”. E aí a gente teve o apoio do 

Antônio Cláudio, que atualmente é nosso reitor e na época era vice. A gente 

fez um evento em 2016 com todo mundo para discutir desafios e soluções que 

a gente estava encontrando no dia a dia. E, desse encontro, saiu que a gente 

precisava de uma política institucional de acessibilidade e inclusão. Quando eu 

entrei, eu que criei esse projeto de servidor, porque não tinha nada institucional 

na época. E tem uma lei que o servidor precisa ser acompanhado. E a gente 

pensou assim “a gente precisa realmente que isso seja da Universidade, não da 

E2”. Um dia eu posso não estar mais aqui e tem que ter alguém pra tocar isso, 

tem que ser realmente algo muito maior que a gente. Então a gente montou um 

GT (Grupo de Trabalho), que a gente se debruçou em todas as políticas de 

outras instituições, eu fui a Brasília, visitei a UNB, visitei a Comissão de 

Acessibilidade do Congresso Nacional, que é superbacana... o trabalho deles é 

lindo. Então a gente juntou todas as esferas e, depois de dois anos, a gente 

conseguiu publicar o nosso texto adaptado pra nossa realidade. (E2, agosto de 

2019) 

 

 

 

Foi feita uma pergunta sobre o conhecimento do trabalho que é realizado na 

Comissão UFF Acessível. 331 pessoas responderam à pergunta “Você conhece a 

Comissão UFF Acessível?”. A grande maioria declarou não conhecer (75,5%), enquanto 

18,7% ouviram falar e 5,7% que conhecem plenamente a Comissão (Gráfico 32). Com 

relação às 14 pessoas com deficiência que responderam ao questionário, a maioria 

declarou não conhecer a Comissão (8 pessoas), contra 3 que conhecem muito e 2 que 

conhecem parcialmente. Uma pessoa não respondeu esse item. Novamente, as ações 

realizadas têm pouca divulgação e isso é extremamente negativo, uma vez que pode 

prejudicar a existência da divisão em períodos de contenção de gastos e cortes de recursos 

no ensino superior público.  

 

                                                 
98 O Primavera da Inclusão é um evento que ocorre anualmente nas dependências da Universidade Federal 

Fluminense e tem como objetivo “mobilizar a comunidade acadêmica sobre as questões que envolvem o 

cotidiano e a permanência do estudante com deficiência na universidade”. Ocorre na segunda quinzena de 

setembro, promovido pelo GT UFF Acessível em parceria com o Sensibiliza UFF e com o Setor de 

Qualidade de Vida do Servidor. Disponível em: http://www.uff.br/?q=tags/primavera-da-inclusao  Acesso 

em 30 de setembro de 2019.  

http://www.uff.br/?q=tags/primavera-da-inclusao


134 

 

 

Gráfico 32: Grau de conhecimento sobre a Comissão UFF Acessível. 

 

 

3.5 Considerações finais sobre o capítulo 

 

No que concerne aos resultados dessa pesquisa, os relatos dos entrevistados foram 

bem elucidativos para compreendermos como estão as condições de acessibilidade e 

inclusão na UFF atualmente, se comparado com alguns anos atrás, alguns resultados das 

ações inclusivas institucionalizadas nesta Universidade desde então, bem como o que 

precisa ser melhorado para o acesso e a permanência de pessoas com deficiência dentro 

da UFF. 

Foram feitas visitas in loco nos campi do Gragoatá e do Valonguinho. A escolha 

dos campi a serem visitados dentro da UFF considerou como critério decisivo tanto a sua 

localização geográfica, quanto a elevada quantidade de alunos, professores e 

funcionários, logo apresentam maior relevância. Por conta da limitação de tempo e 

recursos, a pesquisa física não contemplou os demais campi da IES. Ressalta-se que a 

pesquisa é um projeto inicial, que dá abertura para os possíveis desdobramentos:  

• Maior transparência e detalhamento de dados referentes às verbas repassadas pelo 

Governo Federal para obras, compra de equipamentos, capacitação profissional e 

demais ações para promoção de acessibilidade (despesas de custeio e de capital); 

• Aumento do tamanho da amostra de entrevistados; 

• Os campi são muito grandes e esparsos, o que dificultou a pesquisa. Não houve 

financiamento para entrevistas, visitas em todos os campi e o tempo foi limitado 

para a complexidade do trabalho.  
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Neste capítulo foram destrinchados todos os elementos do estudo de caso 

realizado na UFF em 2019. Tratou-se, basicamente, da avaliação dos instrumentos 

quantitativos e qualitativos da pesquisa em comparação com o debate teórico sobre as 

informações coletadas do Programa Incluir.  

Apesar das dificuldades encontradas durante a abertura deste campo, conclusão a 

que se chega é que a importância da temática da acessibilidade na UFF é inegável. 

Estudantes de graduação e pós-graduação, egressos, funcionários e docentes de todos os 

campi, tanto da educação presencial, como da modalidade a distância, se mostraram 

participativos com o tema dessa pesquisa, e foi constatado que a acessibilidade de 2005 

aos tempos atuais na UFF foi discutida e implementada através de ações institucionais.  

       Pelo fato de o assunto “acessibilidade e inclusão” ser relativamente novo no Brasil, 

é fundamental que haja mais pesquisas acadêmicas sobre o tema em questão. A temática 

da Acessibilidade e da Inclusão da pessoa com deficiência no ensino superior do Brasil 

deve ser tratada com a importância que merece, afinal, estamos na Era da Inclusão, e as 

pessoas com deficiência são cidadãos em pleno gozo de seus direitos.  

As entrevistas e instrumento quantitativo também se mostraram válidos, pois 

houve a medição da percepção da acessibilidade, e esses resultados se mostraram 

compatíveis com a melhoria da acessibilidade na UFF. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Essa dissertação teve como objetivo investigar a inclusão de pessoas com 

deficiência na Educação Superior pública pela análise panorâmica do Programa Incluir 

do Ministério da Educação (MEC) e pelo estudo de caso na Universidade Federal 

Fluminense (UFF). Entendemos que este tema, apesar de emergencial, ainda tem sido 

pouco investigado no meio acadêmico. A conclusão à que se chega, é que é imperiosa a 

necessidade de mais pesquisas relacionadas à análise de políticas públicas de inclusão e 

acessibilidade na Educação Superior.  

 Como dito acima, foi feita uma análise panorâmica do Programa Incluir do 

Ministério da Educação (MEC), observando a adesão das instituições públicas de 

educação superior aos editais de 2005 a 2010 e fazendo uma comparação do volume de 

participações das instituições aderentes ao Programa no decorrer desses anos. Como 

parâmetro para medir a eficácia da política pública objeto dessa pesquisa, foi eleita uma 

Instituição de Ensino Superior que participou do Incluir durantes três anos para um estudo 

de caso, a Universidade Federal Fluminense (UFF).   

Logo, esse trabalho teve como objetivo central analisar o Programa Incluir do 

MEC, através da Universidade Federal Fluminense (UFF), como medida de eficácia das 

ações de inclusão de pessoas com deficiência no Ensino Superior público. Para que essa 

pesquisa fosse possível, houve a necessidade de resgate do panorama histórico, político e 

cultural da deficiência, fazendo um breve o levantamento da legislação que versa sobra a 

deficiência, assim como das principais normas legais que regem a Educação Superior. O 

recorte temporal escolhido para análise documental foi de 1948 a 2019. Utilizamo-nos de 

documentos nacionais, internacionais e institucionais internos99.     

No decorrer dessa pesquisa, pudemos concluir que o Programa Incluir se mostrou 

como uma importante política governamental voltada para acesso e permanência de 

alunos com deficiência ao Ensino Superior Público, através aportes orçamentários às 

Instituições que se propusessem a melhorar as condições de acessibilidade em seus 

espaços. Observamos que muitas Instituições de Ensino Superior Federais e algumas 

Estaduais aderiram aos editais do Programa entre 2005 e 2010, com o intuito de otimizar 

o acesso e a permanência de seus estudantes com deficiência.  

                                                 
99 Foram utilizados documentos institucionais da Universidade Federal Fluminense (UFF), leis nacionais, 

acordos e Tratados Internacionais e Editais publicados no Diário Oficial da União e em sítios oficiais da 

Internet.   
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Para que a análise do Incluir fosse possível, foi necessário destrinchar seus editais 

publicados entre 2005 e 2010. Utilizamo-nos, também, de um instrumento quantitativo e 

um qualitativo de pesquisa para medir a percepção da acessibilidade dentro da 

Universidade Federal Fluminense. Com relação a esses instrumentos, tratou-se de um 

questionário online e de três entrevistas em profundidade com membros da comunidade 

acadêmica da UFF.  

O objetivo da análise dos editais de 2005 a 2010 do Incluir foi identificar quantas 

e quais Instituições se candidataram por ano e quais projetos submeteram, e identificar o 

quanto de recursos foram disponibilizados no decorrer desta política pública para a 

questão da acessibilidade na Educação Superior, além de mensurar a estratégia de 

investimento utilizada que, no caso, foi a criação e expansão dos Núcleos de 

Acessibilidade nas Instituições de Educação Superior (IES).   

O objetivo do estudo de caso na UFF foi entender como se deu o funcionamento 

do Incluir no caso prático, de maneira a medir a percepção dos membros dessa 

comunidade acadêmica sobre a melhoria das condições de acessibilidade antes, durante e 

depois do Incluir. Para tanto, foi utilizado um questionário online, cujos participantes 

foram pessoas que estão ou estiveram, em algum momento, vinculadas à UFF. A 

importância desse questionário para medir a acessibilidade na UFF se deu pelo fato de 

que o instrumento atingiu pessoas que estão ou estiveram há mais de dez anos vinculadas 

a essa IES e que puderam fornecer informações acerca de como a questão da 

acessibilidade evoluiu durante e após a vigência do Programa Incluir. O questionário 

online também foi útil no sentido de poder alcançar pessoas de vários campus e polos de 

Educação a Distância da UFF, o que permitiu que não nos limitássemos a somente um 

espaço. As entrevistas em profundidade foram importantes, pois foram escolhidas duas 

pessoas com deficiência dentro da Universidade em questão que puderam falar, de 

maneira livre e semiestruturada, de que modo o Programa Incluir contribuiu para a 

melhoria das suas condições de acesso e permanência na UFF. Pudemos concluir que o 

objetivo perseguido foi alcançado pela análise das respostas obtidas pela aplicação desse 

questionário pela Internet e pelas entrevistas concedidas.  

Análise dos editais do Incluir e o estudo de caso na UFF foram de suma 

importância para entendermos a aplicabilidade do Programa nas IES participantes, de 

uma maneira macro. Observamos os pontos fortes e as fraquezas do Incluir tomando por 

base o cruzamento de dados dos editais de 2005 a 2010 e a abertura do campo na UFF.  

Os pontos fortes detectados foram:  
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• Tratou-se de uma ação afirmativa que incentivou a reformulação dos 

espaços acadêmicos e os projetos de ensino, pesquisa e extensão dentro da 

Educação Superior Pública para cumprir o que a Constituição Federal e as 

Leis ordenam sobre a garantia do acesso de pessoas com deficiência à 

Educação Superior de qualidade através das políticas públicas; 

• Fomento à criação de Núcleos de Acessibilidade nas IES participantes e 

ao incremento aos Núcleos já existentes; 

• Maior engajamento das Instituições de Educação Superior Pública no que 

se refere à questão da inclusão social e ao consequente fortalecimento do 

conceito de cidadania; 

As fraquezas foram:  

• A limitação imposta pelos editais às Instituições de Ensino Superior 

quando as propostas têm de obedecer estritamente ao que o MEC estipula. 

Vinculação excessiva das propostas a itens que não necessariamente 

cobririam a demanda daquela IES naquele momento. Com isso, essas IES 

perdem autonomia para investir os recursos nas demandas de 

acessibilidade realmente necessárias; 

• Algumas medidas de acessibilidade foram inviabilizadas pela interrupção 

dos editais do Programa em 2010 e pela insuficiência de recursos para os 

projetos já iniciados nos Núcleos de Acessibilidade das IES, tais como a 

formação continuada de profissionais e projetos de pesquisa e extensão; 

• Por mais que houvesse alocação de recursos, não houve garantia de 

qualidade do acesso e da permanência das pessoas com deficiência à 

Educação Superior Pública, uma vez que o Incluir teve como foco o acesso 

através de obras e melhorias em infraestrutura em detrimento das ações 

afirmativas de permanência, tais como formação continuada de 

profissionais habilitados em práticas inclusivas; 

• Não há estabelecimento de critérios no que concerne aos tipos de 

deficiências abrangidos pelo Programa, deixando essa questão “em 

aberto”. Vale ressaltar que existem deficiências leves, moderadas e graves, 

cujo detalhamento em Edital seria importante, até mesmo o para o possível 

condicionamento da transferência desses recursos às matriculas por tipo 

de deficiência; 
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• A falta de transparência no que concerne à divulgação dos recursos 

orçamentários e dos Editais do Programa em alguns anos na página oficial 

do MEC. 

Como resultado dessa pesquisa, conclui-se que a inclusão de fato requer ações 

coletivas de toda a sociedade, e as políticas públicas de inclusão podem ser eficazes se 

houver planejamento governamental e abertura à participação popular, especialmente às 

pessoas com deficiência. Nesse caso de inclusão e acessibilidade, a diferença entre 

pessoas deve ser enxergada como enriquecedora. A educação que se pretende libertadora 

precisa incentivar o senso crítico e a autonomia das Instituições de Ensino. 

Consideramos, também, que este tema está longe de ser esgotado, carecendo de 

mais atenção por parte dos acadêmicos. Dado seu caráter incipiente, essa pesquisa é uma 

diretriz para que novos estudos sejam elaborados na temática da inclusão e da 

acessibilidade na Educação Superior. O Programa Incluir foi apenas uma amostra de que 

políticas públicas de inclusão podem ser eficazes se houver engajamento por parte do 

governo e da sociedade.   
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ANEXO II 
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ANEXO III 
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ANEXO IV 
 

Recursos orçamentários alocados diretamente nas Unidades Orçamentárias das 

Universidades Federais para implementação da Política de Acessibilidade em 2013.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE A 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), do estudo 

intitulado “Inclusão e acessibilidade na educação superior sob o enfoque de políticas 

públicas federais: o programa incluir”, conduzido por Tatiana Gonçalves Muzi. Este 

estudo tem por objetivo analisar as políticas de inclusão de pessoas com deficiência na 

educação superior. 

Você foi selecionado(a) por ser membro/gestor dessa Instituição de Ensino 

Superior. Sua participação não é obrigatória. A qualquer momento, você poderá desistir 

de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa, desistência ou retirada de 

consentimento não acarretará prejuízo. 

Vale ressaltar que a participação não implicará em gastos ou quaisquer riscos para 

os participantes.  

Sua participação nesta pesquisa consistirá tão somente em responder às perguntas 

dessa pesquisa. 

 Os dados obtidos por meio desta pesquisa serão confidenciais e não serão 

divulgados em nível individual, visando assegurar o sigilo de sua participação. Não serão 

divulgados nomes, cargos ou dados pessoais do participante. Serão usados nomes fictícios 

para os participantes.  

O pesquisador responsável se comprometeu a tornar públicos nos meios 

acadêmicos e científicos os resultados obtidos de forma consolidada sem qualquer 

identificação de indivíduos [ou instituições] participantes. 

 Caso você concorde em participar desta pesquisa, assine ao final deste documento, 

que possui duas vias, sendo uma delas sua, e a outra, do pesquisador responsável / 

coordenador da pesquisa. Seguem os telefones e o endereço institucional do pesquisador 

responsável e do CCE/FGV, onde você poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua 

participação nele, agora ou a qualquer momento. 

 Contatos do pesquisador responsável: Tatiana Gonçalves Muzi, Formação: 

Pedagoga, e-mail: tati.muzi@gmail.com, Telefone: (21) 9 7552-1916. 

 Comitê de Conformidade Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da 

Fundação Getulio Vargas – CCE/FGV: Praia de Botafogo, 190, sala 536, Botafogo, Rio 

de Janeiro, RJ, CEP 22250-900, telefone (21) 3799-6216. E-mail: etica.pesquisa@fgv.br. 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na 

pesquisa, e que concordo em participar. 

Rio de Janeiro, ____ de _________________ de _____. 

 

Assinatura do(a) participante: ________________________________ 

 

Assinatura do(a) pesquisador(a) [imprescindível]: 

________________________________ 

 

 

 

mailto:etica.pesquisa@fgv.br
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ROTEIRO – PESQUISA QUANTITATIVA  

 

PESQUISA QUANTITATIVA DE OPINIÃO / ACESSIBILIDADE NA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR 

  

  

Roteiro para orientação das discussões:   

 

Objetivos: 

Compreender como a cultura da acessibilidade foi implementada na educação superior 

depois do advento da política pública Incluir. Compreender, também, como a 

acessibilidade se apresenta na vida dos gestores, dos acadêmicos e dos deficientes da 

instituição de ensino superior partícipe da pesquisa in loco. Identificar quais medidas 

foram adotadas para promover a acessibilidade dentro da IES escolhida como objeto de 

pesquisa e conhecer como a aplicação dos projetos de acessibilidade estão presentes no 

cotidiano dessas pessoas e nas suas relações interpessoais e interinstitucionais. 

  

Preparação:    

Apresentação do pesquisador e explicação do funcionamento da pesquisa. O pesquisador 

se apresentará ao(s) participante(s) e explicará a dinâmica do questionário, preparando 

estes para o que irá acontecer: conversa dirigida e gravada, que será transcrita para 

elaboração de um capítulo da dissertação. Ademais, o pesquisador explicará que não 

existe resposta/opinião certa ou errada, sendo todas e quaisquer respostas igualmente 

válidas. Será feito um pedido para que cada participante se apresente, dizendo o nome e 

a ocupação dentro da Instituição de Ensino Superior. Ficará claro para o participante que 

esses dados pessoais não serão divulgados e que nomes fictícios serão atribuídos a estes. 

Essas perguntas sobre nome e cargo terão o intuito apenas de estabelecer uma 

aproximação com o participante para melhor fluidez da pesquisa.   

 

1 - PERCEPÇÕES GERAIS SOBRE O ENTREVISTADO 

 

Vamos começar falando sobre você.   

1.1 Qual é o seu nome? 

_____________________________________________________________________ 

1.2 Qual é a sua idade? 

_____________________________________________________________________ 
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1.3 Qual é o seu grau de instrução? 

(  ) nível fundamental incompleto 

(  ) nível médio incompleto 

(  ) nível médio completo 

(  ) nível superior incompleto 

(  ) nível superior completo 

(  ) Pós-Graduação lato sensu  

(  ) Pós-Graduação stricto sensu a nível de mestrado  

(  ) Pós-Graduação stricto sensu a nível de doutorado  

(  ) Pós-Doutorado  

 

1.4 Você tem alguma deficiência? Qual? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

1.5 Você tem alguma pessoa com deficiência na sua família? Qual deficiência? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

2 - PERCEPÇÕES GERAIS SOBRE A IES   

 

Agora vamos falar sobre a (nome da IES).   

2.1 Qual é a sua relação com a (nome da IES)? 

(  ) aluno 

(  ) gestor / técnico administrativo 

(  ) docente 

(  ) egresso 

(  ) outros Qual? 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2.2 Há quanto tempo você está / esteve vinculado à (nome da IES)? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2.3 A (nome da IES) divulga informações ou notícias sobre acessibilidade em suas 

mídias digitais e no campus?  

(  ) sim 

(  ) não 

(  ) não sei opinar 

 

2.4 Com que frequência a (nome da IES) divulga informações ou notícias sobre 

acessibilidade em suas mídias digitais e no campus?  

(  ) nenhuma 

(  ) pouca 

(  ) média 

(  ) grande 

(  ) não sei opinar 

 

2.5 Numa escala de 1 a 10, como você avalia a qualidade das estruturas físicas de 

acessibilidade adaptadas para pessoas com deficiência da (nome da IES) hoje?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

2.6 Você recomendaria a (nome da IES) para uma pessoa com deficiência?  

(  ) sim 

(  ) não 

(  ) não sei opinar 
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3 - PERCEPÇÕES GERAIS SOBRE A ACESSIBILIDADE NA (NOME DA IES) 

 

Agora vamos falar sobre a acessibilidade na (nome da IES).   

3.1 Como é a política de promoção de acessibilidade na (nome da IES)?  

(  ) excelente 

(  ) boa 

(  ) média 

(  ) ruim 

(  ) péssima 

(  ) não sei opinar 

 

3.2 Qual o seu grau de conhecimento sobre a NRB 9050, que discorre sobre 

acessibilidade?  

(  ) conheço totalmente 

(  ) conheço parcialmente 

(  ) desconheço totalmente 

 

3.3 Em qual(is) local(is) da (nome da IES) o acesso pode ser feito por meio de rampas 

com corrimãos ou elevadores?  

(  ) salas de aula 

(  ) biblioteca 

(  ) laboratórios 

(  ) cantina 

(  ) auditório 

(  ) banheiros 

(  ) restaurante universitário 

(  ) centro acadêmico 

(  ) locais de culto  

(  ) anfiteatro 

(  ) livraria 

(  ) espaços de convivência 

(  ) outros locais da IES Quais? 

________________________________________________________________ 
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3.4 Quais instrumentos a (nome da IES) utiliza para prover melhores condições de 

acessibilidade em seus espaços? 

 

3.4.1 Comunicação e sinalização 

( ) presença de piso tátil ou de alto relevo que possibilite às pessoas cegas que se 

locomovam pelos espaços universitários 

(  ) elevadores com sinalização em Braille 

(  ) elevadores com sinalização de voz 

(  ) placas com sinalização em Braille 

(  ) placas com sinalização em Libras 

(  ) livros e materiais didáticos em Braille 

(  ) site institucional acessível 

(  ) edital de acesso à IES acessível 

( ) plataforma de ensino de cursos a distância para alunos impossibilitados de 

comparecer às aulas 

(  ) mapas de acesso à IES em alto relevo 

(  ) degraus sinalizados  

( ) manual de orientação de professores e/ou alunos e/ou funcionários sobre as 

características e necessidades de pessoas com deficiência 

(  ) outro(s) dispositivo(s) que auxilie(m) na acessibilidade Qual(is)? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3.4.2 Acesso e circulação 

(  ) corredores acessíveis para usuários de cadeiras de rodas 

(  ) estacionamento sinalizado para usuários de cadeiras de rodas 

(  ) locais de reunião (cinema, anfiteatro, auditórios, restaurante universitário) com 

rota acessível 

(  ) outro(s) dispositivo(s) que auxilie(m) na acessibilidade Qual(is)? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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3.4.3 Sanitários e vestiários 

(  ) banheiros com placa sinalizadora de acessibilidade 

(  ) lavabos com espaço para cadeiras de rodas  

(  ) barras de apoio junto à bacia sanitaria  

(  ) barras de apoio nas paredes do banheiro 

(  ) mictórios com altura acessível 

(  ) espelhos com altura acessível 

(  ) pias com altura acessível 

(  ) outro(s) dispositivo(s) que auxilie(m) na acessibilidade Qual(is)? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3.4.4 Equipamentos urbanos 

(  ) semáforo sonoro 

(  ) faixas de segurança para pedestres 

(  ) pontos de ônibus acessíveis para usuários de cadeiras de rodas 

(  ) telefones públicos com altura acessível para usuários de cadeiras de rodas 

(  ) telefones públicos para usuários surdos (que emitem mensagem de texto) 

(  ) outro(s) dispositivo(s) que auxilie(m) na acessibilidade Qual(is)? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3.4.5 Mobliário 

(  ) mesas e carteiras acessíveis para usuários de cadeiras de rodas 

(  ) bebedouros com altura acessível para usuários de cadeiras de rodas 

(  ) outro(s) dispositivo(s) que auxilie(m) na acessibilidade Qual(is)? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3.4.6 Recursos humanos 

(  ) intérprete de Libras 
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(  ) professor proficiente em Libras 

(  ) monitor para apoio a alunos com deficiência 

(  ) serviço social de apoio para estudantes, docentes e profissionais com 

deficiência 

(  ) outro(s) dispositivo(s) que auxilie(m) na acessibilidade Qual(is)? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

4 - PERCEPÇÕES GERAIS SOBRE O PROGRAMA INCLUIR     

  

Vamos falar sobre a política pública conhecida como Incluir (Acessibilidade na Educação 

Superior), de um modo geral.  

4.1 Você acompanha as políticas públicas do governo para a promoção de 

acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência?  

(  ) sim 

(  ) não 

4.2 Você acompanha a legislação do governo para a promoção de acessibilidade e 

inclusão de pessoas com deficiência?  

(  ) sim 

(  ) não 

 

4.3 Você já ouviu falar do Programa Incluir?  

(  ) sim 

(  ) não 

 

4.4 Caso sua resposta seja sim, você acha que o Programa Incluir é uma boa 

iniciativa para a promoção da acessibilidade na educação superior?  

(  ) sim 

(  ) não 

(  ) não sei opinar 

 

4.5 Você acha que o Programa Incluir tem feito a diferença na (nome da IES)?  
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(  ) sim 

(  ) não 

(  ) não sei opinar 

 

 

5 -  FINAL DA PESQUISA (PERCEPÇÕES DO PARTICIPANTE) 

 

5.1 Você acha que essa pesquisa o fez refletir sobre as condições de acessibilidade na 

(nome da IES)?  

(  ) sim 

(  ) não 

(  ) não sei opinar 

 

5.2 Qual foi sua percepção geral sobre a acessibilidade na (nome da IES)? 

(  ) excelente 

(  ) boa 

(  ) média 

(  ) ruim 

(  ) péssima 

 

5.3 Detalhe pontos que necessitem, ao seu ver, ser implementados em termos de 

acessibilidade na (nome da IES). 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), do estudo 

intitulado “Inclusão e acessibilidade na educação superior sob o enfoque de políticas 

públicas federais: o programa incluir”, conduzido por Tatiana Gonçalves Muzi. Este 

estudo tem por objetivo analisar as políticas de inclusão de pessoas com deficiência na 

educação superior. 

Você foi selecionado(a) por ser membro/gestor da Universidade Federal 

Fluminense. Essa pesquisa visa medir a relevância das políticas públicas de promoção de 

acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência na UFF. Sua participação não é 

obrigatória. A qualquer momento, você poderá desistir de participar e retirar seu 

consentimento. Sua recusa, desistência ou retirada de consentimento não acarretará 

prejuízo. 

Vale ressaltar que a participação não implicará em gastos ou quaisquer riscos para 

os participantes.  

Sua participação consistirá tão somente em responder às perguntas dessa 

entrevista.  

O pesquisador responsável se comprometeu a tornar públicos nos meios 

acadêmicos e científicos os resultados obtidos de forma consolidada. Caso haja 

manifestação de vontade, nomes fictícios poderão ser atribuídos aos participantes, de 

maneira a resguardar a privacidade destes.  

 Caso você concorde em participar desta entrevista, assine ao final deste 

documento, que possui duas vias, sendo uma delas sua, e a outra, do pesquisador 

responsável / coordenador da pesquisa. Segue o telefone e o endereço do pesquisador 

responsável, meio pelo qual você poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua 

participação nele, agora ou a qualquer momento. 

 Contatos do pesquisador responsável: Tatiana Gonçalves Muzi, Formação: 

Pedagoga, e-mail: tati.muzi@gmail.com, Telefone: (21) 9 7552-1916. 

 Comitê de Conformidade Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da 

Fundação Getulio Vargas – CCE/FGV: Praia de Botafogo, 190, sala 536, Botafogo, Rio 

de Janeiro, RJ, CEP 22250-900, telefone (21) 3799-6216. E-mail: etica.pesquisa@fgv.br. 

 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na 

pesquisa, e que concordo em participar. 

 

Rio de Janeiro, ____ de _________________ de _____. 

 

Assinatura do(a) participante: ________________________________ 

 

Assinatura do(a) pesquisador(a) [imprescindível]: 

________________________________ 

 

 

mailto:etica.pesquisa@fgv.br
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ROTEIRO – PESQUISA QUALITATIVA 

 

ENTREVISTA EM PROFUNDIDADE / ACESSIBILIDADE NA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR 

  

  

Roteiro para orientação das discussões:   

 

Objetivos: 

Compreender como a cultura da acessibilidade foi implementada na educação superior 

depois do advento da política pública Incluir. Compreender, também, como a 

acessibilidade se apresenta na vida dos gestores, dos acadêmicos e dos deficientes da 

instituição de ensino superior partícipe da pesquisa in loco. Identificar quais medidas 

foram adotadas para promover a acessibilidade dentro da IES escolhida como objeto de 

pesquisa e conhecer como a aplicação dos projetos de acessibilidade estão presentes no 

cotidiano dessas pessoas e nas suas relações interpessoais e interinstitucionais. 

  

Preparação:    

Apresentação do pesquisador e explicação do funcionamento da pesquisa. O pesquisador 

se apresentará ao(s) participante(s) e explicará a dinâmica do questionário, preparando 

estes para o que irá acontecer: conversa dirigida e gravada, que será transcrita para 

elaboração de um capítulo da dissertação. Ademais, o pesquisador explicará que não 

existe resposta/opinião certa ou errada, sendo todas e quaisquer respostas igualmente 

válidas.  
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ROTEIRO 

 

- QUAL O SEU NOME? 

 

- VOCÊ ESTÁ NA UFF HÁ QUANTO TEMPO? 

 

- DE ONDE SURGIU A IDEIA DO “NOME DO PROJETO100”? 

 

-  HOUVE ALGUMA PESQUISA DE OPINIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA 

ANTES DA CRIAÇÃO DESTE “PROJETO”? 

 

- VOCÊ JÁ OUVIU FALAR DO PROGRAMA INCLUIR? 

 

- CASO VOCÊ CONHEÇA O PROGRAMA, PODERIA ME FALAR MAIS A RESPEITO DA 

EFICÁCIA / BENEFÍCIOS DESTE PROGRAMA DIRETAMENTE PARA A UFF? 

 

-  ESSE “PROJETO” CONSEGUE ATENDER A TODAS AS DEMANDAS / TIPOS DE 

DEFICIÊNCIAS?  

 

- COMO É FEITA A DIVULGAÇÃO DO “PROJETO” PARA A COMUNIDADE 

ACADÊMICA? 

 

-  VOCÊS TÊM UM GRUPO DE TRABALHO? COM QUAL FREQUÊNCIA VOCÊS SE 

REÚNEM? 

 

-  QUE ATIVIDADES VOCÊS REALIZAM PARA PROMOVER A INCLUSÃO E A 

ACESSIBILIDADE NA UFF? 

 

-  A UFF É MUITO GRANDE E SEUS CAMPUS SÃO DISPERSOS, CERTO? COMO VOCÊS 

LIDAM COM ISSO, COM RELAÇÃO À VIABILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS 

AÇÕES PROPOSTAS  POR ESTE “PROJETO”? 

 

- DE UNS ANOS PARA CÁ, VOCÊ ACHA QUE A UNIVERSIDADE PÚBLICA ESTÁ MAIS 

ACESSÍVEL PARA UMA PESSOA COM DEFICIÊNCIA? 

 

                                                 
100 Serão feitas entrevistas dentro da Divisão de Acessibilidade e Inclusão da UFF – Sensibiliza UFF e na 

Comissão UFF Acessível. Existe a possibilidade dessa entrevista ser realizada em setores diferentes dentro 

da Universidade Federal Fluminense, motivo pelo qual refiro-me ao termo genérico “projeto” neste modelo 

de roteiro. 
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- O QUE VOCÊ ACHA QUE PRECISA SER MELHORADO NA UFF, COM RELAÇÃO À 

ACESSIBILIDADE? 

 

- VOCÊS TÊM GRANDE PROCURA POR PARTE DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA?  

 

- QUAL É A MAIOR DEMANDA DE TRABALHO DE VOCÊS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


