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Resumo da Dissertação: 

Esta  pesquisa  foi  desenvolvida  no  Observatório  Internacional  de  Inclusão,  Interculturalidade  e 
Inovação   Pedagógica   (OIIIIPe),   que   é   uma   rede   formada   por   diversos   pesquisadores   de 
universidades  nacionais  e  internacionais  que  tem  o  objetivo  de  realizar  pesquisas  sobre  as 
perspectivas  de  inclusão,  interculturalidade  e  inovação  pedagógica  no  processo  educacional  do 
Ensino  Superior,  coordenado  pelo  Laboratório  de  Pesquisa,  Estudos  e  Apoio  à  Participação  e  à 
Diversidade em Educação (LaPEADE/UFRJ). No caso desta pesquisa, foi focado o eixo da inclusão e 
adicionado  o  da  acessibilidade,  pois  a  principal  motivação  deste  estudo  foi  a  desatenção  
sofrida pelos  usuários  de  cadeira  de  rodas  que  não  conseguem  ter  acesso  a  todas  as  
dependências  da universidade. Nos últimos anos, vem ocorrendo algumas políticas em prol da 
inclusão de todos na Educação, por exemplo, em 2016, foi colocada em prática a lei 13.409 que 
garantiu o acesso das pessoas com deficiência, através das ações afirmativas destinadas a esse 
público. Sendo assim, esta pesquisa teve como objetivos verificar junto a esses estudantes como está 
sendo a acessibilidade deles nas dependências da universidade, se há participação e a efetiva 
inclusão e conhecer quais são  as  políticas  empregadas  pela  UFRJ  que  estabelecem  subsídios  
para  acolher  os  novos  alunos. Como são diversas as deficiências e uma quantidade muito grande 
de pessoas, com o curto tempo do mestrado para se efetivar o estudo, a pesquisa foi limitada aos 
discentes usuários de cadeira de rodas.  A  metodologia  empregada  foi  de  pesquisa  qualitativa  
devido  ao  caráter  subjetivo  desta investigação. Para isso, foi feito um estudo de caso. Sendo 
assim, a coleta de dados foi através de entrevistas em que o pesquisador fez uma análise 
interpretativa do material recebido, baseando-se nos conceitos de inclusão e acessibilidade. A análise 
de dados foi feita pela perspectiva Omnilética. Palavras Chave: Inclusão, Acessibilidade, Ensino 
Superior e Perspectiva Omnilética 
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