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RESUMO: A questão da acessibilidade à educação, originariamente, tem sido tratada de uma 

perspectiva cujo paradigma dominante concentra a problemática em torno de capacidades 

físicas. Neste trabalho, objetivamos realizar um exercício teórico para fundamentar uma 

proposta de (nova) concepção de acessibilidade que considere o paradigma emergente no qual 

se inserem movimentos sociais de outras minorias em direção à criação de políticas 

educativas de acesso à educação superior. Os objetivos específicos da pesquisa foram estes: 

distinguir paradigma dominante de paradigma emergente; compreender a relação entre 

movimentos sociais e educação, especificamente educação superior; situar o sentido 

dominante de acessibilidade á educação superior. Para tanto, realizamos revisão de literatura 

fundamentada nos trabalhos de Santos (1987; 1999), Sassaki (2005), Gohn (2011, 2016), 

Scott Jr. (2012) e Friedrich (2015). O percurso conduziu-nos a propor um deslocamento dos 

sentidos de acessibilidade no contexto da educação superior brasileira, de modo a absorver as 

demandas recentes de movimentos sociais de minorias não constituídas por pessoas com 

deficiência, apenas, como minorias étnico-raciais, de gênero, orientação sexual, de idade e de 

origem, cujo direito à igualdade constitucionalmente previsto necessita alcançar a sua 

dimensão material.  
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Introdução 

 

 O objetivo central deste trabalho é realizar um exercício teórico que permita 

fundamentar uma (nova) concepção de acessibilidade à educação superior que considere o 

paradigma emergente no qual se inserem movimentos sociais de outras minorias em direção à 

criação de políticas educativas de acesso à educação, como minorias étnico-raciais, de gênero 

e de origem. A questão que nos move no trabalho é a seguinte: os sentidos dominantes de 

acessibilidade parecem apagar as lutas pela educação de movimentos sociais. 

Com essa inquietação, apresentamos revisão de literatura que nos permita os seguintes 
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enfrentamentos teóricos: distinção e transição entre paradigma dominante e paradigma 

emergente, com base em Santos (1987 [2008]); compreensão dos movimentos sociais como 

atores da transformação social no século XXI, com base em Gohn (2011; 2016); e situação da 

noção de acessibilidade no contexto atual de políticas educativas, a partir de Sassaki (2005), 

Scott Jr. (2012) e Friedrich (2015). 

 

Paradigma dominante e paradigma emergente na produção do conhecimento: definições 

no campo teórico 

 

 Para a compreensão das distinções e relações entre paradigma dominante e paradigma 

emergente, recorremos fundamentalmente à leitura de Boaventura de Souza Santos, 

especialmente na articulação entre Um discurso sobre as ciências (1987[2008]). É nesse texto 

que Santos (1987[2008]) apresenta com sistematicidade a descrição do modelo de 

racionalidade predominante na ciência moderna desde o século XVI, em uma manifesta 

crítica à epistemologia positivista. Primeiro restrito ao domínio das ciências da natureza, foi 

no século XIX que as ciências sociais foram tocadas por esse modelo, para então se constituir 

um modelo global de racionalidade científica (SANTOS, 1987[2008], p. 21), que se protege 

daquilo que considera conhecimento não-científico, entre os quais estão os produzidos pelo 

senso comum e pelas ciências humanas ou humanidades.  

Distinguem-se, de um lado, então, conhecimento científico de conhecimento do senso 

comum; de outro, natureza e pessoa humana. No lugar da observação dos fatos, o que 

predomina é a desconfiança daquilo que a experiência humana imediata evidencia; o que 

predomina, portanto, é o saber matemático, que oferece, ao mesmo tempo, “o instrumento 

privilegiado de análise, como também a lógica da investigação, como ainda o modelo de 

representação da própria estrutura da matéria” (SANTOS, 1987 [2008], p. 27). Disso resulta 

que quantificação e redução da complexidade dos fenômenos sejam os traços característicos 

do novo paradigma da ciência moderna.   

  Quando as ciências sociais perseguem um domínio epistemológico próprio que as 

distinga das ciências da natureza, ainda está arraigada àquela distinção entre ser humano e 

natureza que caracteriza o paradigma da ciência moderna. Isso reflete, como aponta Santos 

1987 [2008]), pelo menos, uma crise, um indício de ruptura. E isso o autor indicou ainda no 

século XIX.  

  Essa crise, revela Santos (1987[2008]), é resultado de condições que se dividem em 

sociais e em condições teóricas. Entre as condições sociais, o autor destaca o papel 
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fundamental que a vinculação entre produção de conhecimento cientifico e centros de poder 

econômico, social e político. Nisso que o autor chamou de industrialização da ciência 

(SANTOS, 1987[2008], p. 56), a ciência, na medida em que ganhou em rigor científico, 

preocupação com o método e com resultados quantificáveis, perdeu em capacidade de 

autorregulação e autonomia, uma vez que as prioridades científicas começaram a ser 

estabelecidas conforme o interesse do capital, o que afeta a espontaneidade da ideologia dos 

cientistas. 

As condições teóricas, por sua vez, dizem respeito, justamente, ao fato de que o 

conhecimento produzido no próprio interior do paradigma dominante da ciência moderna 

possibilitou que os princípios desse paradigma fossem questionados. Foram conhecimentos 

produzidos no interior das ciências da natureza – da Matemática, da Física, da Geografia, da 

Biologia – que apontaram para a fragilidade das distinções sobre as quais se sustentava a ideia 

de ciência até o século XIX. Novas concepções de matéria, de espaço e de tempo começam a 

ser produzidas no interior mesmo das ciências duras e positivistas, que começam a sofrer as 

consequências da possibilidade de incerteza e, sobretudo, da possibilidade de interferência 

estrutural do sujeito no objeto observado (SANTOS, 1987 [2008], p. 44).  

Do cruzamento das condições teóricas com as condições sociais, então, tem-se o 

contexto para a irrupção de outro paradigma, que o Santos (1987[2008]) denomina de 

paradigma emergente. Trata-se – e quanto a isso o autor é claro – de uma via especulativa 

(SANTOS, 1987[2008], p. 59) de abordar o futuro da ciência. Com essa ressalva à 

especulação, o autor defende que o paradigma emergente da ciência se caracteriza pela 

produção de um conhecimento prudente para uma vida decente, que contempla um paradigma 

não só científico, mas também social.  

 Destacamos aquilo que nos parece fundamental na proposta de Santos (1987[2008]) 

para a compreensão do novo paradigma da ciência moderna: não se trata mais de uma 

produção de conhecimento baseada em dicotomias, mas na articulação e no diálogo entre 

princípios. Desse modo, no paradigma emergente, a palavra apenas – apenas natureza, 

apenas ser humano; apenas objeto, apenas sujeito – é substituída por também – natureza 

também ser humano; objeto também sujeito.  

Isso fica evidente no modo como são enunciadas as quatro teses que justificam o 

paradigma emergente: 1. Todo conhecimento científico é científico-social; 2. Todo 

conhecimento é local e total; 3. Todo conhecimento é autoconhecimento; 4. Todo 

conhecimento científico visa constituir-se em senso comum.  
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No que diz respeito à Tese 1, de que todo conhecimento científico-natural é científico-

social, trata-se de desfazer a disjunção dicotômica entre ciências naturais e ciências sociais. O 

que acontece, segundo Santos (1987 [2008]), é que o avanço da ciência – moderna mesmo – 

fez com que o homem se identificasse com os próprios objetos que pretendeu descrever, o que 

transforma radicalmente as cisões sujeito/objeto, natureza/cultura, natural/artificial, 

vivo/inanimado, coletivo/individual, animal/pessoa (SANTOS, 1987[2008], p. 65). Isso 

conduz, então, a uma “concepção humanística das ciências sociais enquanto agente 

catalisador da progressiva fusão das ciências naturais e ciências sociais” que coloque a 

“natureza no centro da pessoa” (SANTOS, 1987[2008], p. 72). Desse modo, no paradigma 

emergente, o mundo, dividido de forma inexorável em mundo social e mundo natural, é visto 

com um jogo num mundo que é comunicação – com inspiração em Habermas e seu agir 

comunicativo.  

Daí por que, segundo a Tese 2 que sustenta o paradigma dominante de ciência, todo 

conhecimento é local e total. A fragmentação disciplinar, típica da ciência moderna, dá, então, 

lugar à fragmentação temática, na qual “os temas são galerias por onde os conhecimentos 

progridem ao encontro uns dos outros” (SANTOS, 1987[2008], p. 76). Assim, tanto mais 

avançado estará o conhecimento quanto mais alastradas estiverem as raízes da investigação 

em diversas interfaces. Disso decorre a natureza tradutora da ciência pós-moderna, a do 

paradigma emergente: ela tem a capacidade de traduzir, de exportar, para outros lugares – 

para outras disciplinas, então –, os conhecimentos produzidos localmente.  

Esse batimento entre transdisciplinarização e individualização conduz à maior 

personalização no fazer científico, caracteriza a Tese 3 do paradigma dominante – todo 

conhecimento é autoconhecimento. Esse radical auto indica que, no paradigma dominante, o 

homem enquanto sujeito empírico é colocado no centro da produção do conhecimento, 

superando seu lugar apenas de sujeito epistêmico, isto é, de sujeito (produtor) do 

conhecimento. Trata-se, nesse novo paradigma, de uma ciência mais contemplativa, 

autobiográfica, autorreferencial, incerta, artística, de modo que, de algum modo e aos poucos, 

discurso científico (desse paradigma) e discurso de crítica literária se aproximem; um discurso 

de um sujeito ao mesmo tempo epistêmico e empírico – subjetivado, portanto (SANTOS, 

1987[2008], p. 87).  

Se o conhecimento científico está, então, relacionado às práticas humanas, disso 

resultado Tese 4 do paradigma emergente – de que todo conhecimento científico visa 

constituir-se em senso comum. Isso rompe com o paradigma dominante em que se produziam 
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ignorantes de todos os lados: cientistas ignorantes especializados, desconhecedores da 

maneira humana de estar no mundo; cidadão ignorantes generalizados, desconhecedores da 

maneira científica de estar no mundo. Quando a ciência pós-moderna rompe com esse 

paradigma, permite-se atravessar por outras formas de conhecimento que não o 

necessariamente científico, entre os quais está o conhecimento do senso comum, que alia 

causa e intenção, criatividade e responsabilidade individuais, praticidade e pragmatismo, 

transparência e evidência; retórica e metáfora. É a ciência que alcança o senso comum; não, o 

contrário.  

Quando, neste trabalho, nos propomos compreender o papel dos movimentos sociais 

na criação de políticas educativas de acessibilidade à educação superior destinadas a 

minorias sociais diferentes da constituída por pessoas com deficiência, estamos diante, então, 

de uma possibilidade advinda do paradigma emergente. Isso porque, como o percurso teórico 

que traçamos de Santos (1987) fundamenta, é só a partir desse novo paradigma de ciência que 

prática científica e prática social se encontram na produção do conhecimento e, por 

consequência, na transformação da realidade social.  

Nesse contexto, o aparelho escolar, especificamente a Universidade, ocupa um lugar 

de destaque como instituição na qual se pode promover a emancipação e a cidadania. Nesse 

ponto, então, avançamos para fundamentação teórica que justifica/sustenta a importância de 

trazer para o centro da discussão não apenas a acessibilidade educacional de movimentos 

sociais de minorias outras que não de pessoas com deficiência, mas a acessibilidade à 

educação superior, ao espaço universidade. 

 

Por que Educação Superior? uma universidade de ideias 

 

No texto Da ideia de Universidade à Universidade de Ideias, da obra Pela mão de 

Alice – o social e o político na pós-modernidade, Santos (1999) identifica os parâmetros que a 

partir dos quais afirma que a universidade se encontra – já naquele tempo – em uma situação 

complexa. Complexidade que advém da busca pelo alcance de objetivos que exigem um 

dispositivo constitucional único capaz de alcançar a unidade do conhecimento. Vemos daqui, 

já o papel da universidade da consagração do paradigma dominante de prática científica, 

sustentado na unidade do sujeito – nas máximas da certeza, da integridade, do saber 

totalitário.  

Mesmo na década de 60 do século XX, quando, sobretudo na França, (d)a 
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universidade começou a (se) ouvir os as vozes ecoantes dos movimentos sociais – político-

partidários, naquele tempo, ainda – os três fins da instituição mantinham-se estes: investigar, 

ensinar e prestar serviços (SANTOS, 1999, p. 164). É nesse tempo que Santos (1999) 

identifica o choque entre políticas universitárias concretas oriundas desse contexto social e a 

abstração típica do conhecimento universitário até então. As reformas universitárias, nesse 

contexto, conforme a concepção de Santos (1999), não fazem senão gerir as tensões causadas 

por esse choque contraditório que confronta Estado e sociedade – anseios do Estado, cada vez 

mais rendido ao funcionamento empresarial das instituições na formação social capitalista, e 

anseios da sociedade, cada vez mais exigente de políticas sociais de democratização e de 

igualdade de oportunidades, entendemos.  

 O que está sob gestão, então, são as tensões produzidas por uma tripla crise da 

universidade. Tripla porque afeta a hegemonia, a legitimidade e a institucionalidade da 

instituição. A crise de hegemonia interessa particularmente a este trabalho teórico, na medida 

que aponta para um acirramento de dicotomias como alta cultura/cultura popular, 

educação/trabalho, teoria/prática, que, pelo menos até os anos 60, sustentaram o lugar 

privilegiado, de prestígio, ocupado pela universidade entre outras instituições (SANTOS, 

1999. p. 168).  

A resolução da crise de hegemonia, e também das outras crises da universidade, 

depende, justamente, da resolução da crise do paradigma dominante, o paradigma da 

modernidade. É necessário, nessa transição de paradigmas, que se avance da ideia de 

universidade concebida no documento programático da Universidade de Brasília (UnB), de 

1986 (SANTOS, 1999, p. 181), para uma universidade de ideias (SANTOS, 1999, p. 192), 

que precisa se reconhecer como ocupante de uma “posição privilegiada para criar e fazer 

proliferar comunidades interpretativas” (SANTOS, 1999, p. 195), cujo processo de 

democratização oportuniza a abertura para o outro que o retire das práticas de extensão e o 

integre às atividades de pesquisa e ensino no ambiente universitário. 

 As considerações feitas por Santos (1999) sobre a disjunção teoria/prática traz 

contribuições fundamentais à nossa proposta de repensar o paradigma da acessibilidade ao 

ensino superior a partir da observação do papel dos movimentos sociais de novas minorias no 

século XXI. Diz o autor que o apelo à prática no interior da universidade dos anos 60 teve, 

além de uma vertente economicista e produtivista voltada ao interesse utilitarista da 

industrialização/tecnologização da produção, um apelo de ordem social e política, que 

demandava da universidade a sua responsabilidade social. É nesse contexto que desponta a 
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importância do movimento estudantil, como “porta-voz das reinvindicações mais radicais no 

sentido da intervenção social da universidade” (SANTOS, 1999, p. 179).  

 

Movimentos sociais e educação: a universidade no século XXI 

 

 Com essa observação sobre o movimento estudantil, chegamos aos trabalhos de Gohn 

(2011, 2016). Em Movimento sociais na contemporaneidade, Gohn (2011) trabalhando com 

uma o que chama de “concepção ampla de educação" (GOHN, 2011, p. 333), justamente para 

poder contemplar a geração de aprendizagens e saberes em outros espaços educativos de que 

a sociedade participa através de movimentos e ações coletivas. Daí se entende aquilo que 

considera a premissa básica dos movimentos sociais: "são fontes de inovação e matrizes 

geradoras de saberes” (GOHN, 2011, p. 333). 

 A autora aponta que o estudo acadêmico da relação entre movimentos sociais e 

educação é defasado, especialmente no Brasil, em que a produção científica na temática 

recuperou fôlego a partir do final da primeira década do século XXI. Dá sua contribuição ao 

definir movimentos sociais como como ações sociais coletivas de caráter sociopolítico e 

cultural que viabilizam formas distintas de a população se organizar e expressar suas 

demandas (GOHN, 2011, p. 335).  

 Os movimentos sociais, segundo a autora, caracterizados pelo fato de possuírem 

identidade, opositor e por articularem ou fundamentarem-se em um projeto de sociedade, têm 

desempenhado um papel importante de organização social rumo à construção de uma 

sociedade democrática (GOHN, 2011, p. 336). Os movimentos reconhecem a diferença e a 

multiculturalidade, ressignificando ideais republicados de liberdade, igualdade e fraternidade:  

A igualdade é ressignificada com a tematização da justiça social; a fraternidade se 

retraduz em solidariedade; a liberdade associa-se ao princípio da autonomia – da 

constituição do sujeito, não individual, mas autonomia de inserção na sociedade, de 

inclusão social, de autodeterminação com soberania. (GOHN, 2011, p. 336). 

 

 

 Na América Latina, foi a virada do século XXI que representou os maiores avanços 

dos movimentos sociais. No Brasil, inclusive, registra-se a entrada dos ativistas sociais no 

domínio universidade para ocupar os lugares institucional de professores e pesquisadores. 

Esses avanços por novos domínios, ressalta Gohn (2011) indicam a fragmentariedade dos 

movimentos sociais: são muitas as lutas, as formas de luta, as correntes ideológicas: 

movimento negro, movimento estudantil, movimento sem terra, movimentos de mulheres, 
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movimentos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros – estes 

metonimizados na sempre desatualizada sigla LGBTT.  

 Toda essa diversidade de causas e atores são contempladas por lutas e movimentos 

sociais pela educação, que é o ponto que interessa particularmente neste nosso percurso 

teórico. Essa nossa afirmação encontra justificativa quando Gohn (2011, p. 347) afirma que 

"movimentos sociais pela educação abrangem questões tanto de escolas como de gênero, 

etnia, nacionalidade, religiões, portadores de necessidades especiais, meio ambiente, 

qualidade de vida, paz, direitos humanos, direitos culturais etc".  

 Nesse contexto, Gohn (2011) destaca que, a partir dos anos 2000, no Brasil, a luta pelo 

acesso é a primeira entre as tantas que motivam os movimentos sociais pela educação, 

especificamente relacionados à educação formal. O Programa Universidade para Todos 

(PROUNI) e a Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) seriam 

programas resultados dessas lutas, assim como as políticas de cotas no acesso à universidade 

baseadas em critérios étnico-raciais ou de renda: “negros, índios e outros excluídos articulam 

o movimento ao redor da questão das cotas nas universidades” (GOHN, 2016, p. 7).  

 A universidade, então, diante das demandas dos movimentos sociais, precisa ser outra 

no século XXI, se comparada àquela do paradigma dominante de ciência. Para, então, em um 

paradigma emergente, dar vez a protagonistas então esquecidos, o acesso à universidade deve 

ser não-classista, não-racista, não-sexista e não-etnocêntrico (SANTOS, 2004), rumo à 

construção de um conhecimento não mais universitário, mas pluriversitário.  

 Alcançamos, neste momento, a discussão sobre o sentido dominante de acessibilidade 

à educação, justamente do que tratamos a seguir. 

 

O paradigma dominante: acessibilidade para pessoas com deficiência 

 

 Segundo Sassaki (2005), o paradigma do século XXI é o da educação inclusiva, cujo 

movimento inicial se deu no início da década de 90 e sucedeu o paradigma da integração. O 

autor defende que até o paradigma da inclusão, a inserção escolar tinha como pressuposto a 

existência de dois sistemas educacionais - o regular e o especial -, cujas distinções, 

basicamente, baseava-se na separação dos estudantes entre deficientes e não-deficientes, 

sustentado em um modelo médico da deficiência, de acordo com o qual, para que possa fazer 

parte da sociedade, o indivíduo precisa ser curado (SASSAKI, 2005, p. 20).  

 Esse paradigma, no entanto, foi fortemente combatido por setores da sociedade, uma 
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vez que importância dos movimentos sociais para a mudança de paradigmas educacionais. 

Inclusive, o autor atribui ao ativismo social contrário ao paradigma dominante a origem do 

modelo social da deficiência (SASSAKI, 2005, p. 20), que não reduz sociedade a ambiente 

escolar nem inserção social a inclusão escolar: consideram-se, portanto, por exemplo, 

barreiras no ambiente empresarial que dificultam a inserção profissional. 

 Essas barreiras, segundo Sassaki (2005), são causadas pelo fato de esses ambientes, de 

que a escola e a empresa são apenas exemplo, serem restritivos, discriminatórios e 

preconceituosos. Ambientes que  

que rejeitam a minoria e todas as formas de diferenças, seus discutíveis padrões de 

normalidade, seus objetos e outros bens inacessíveis do ponto de vista físico, seus 

pré-requisitos atingíveis apenas pela maioria aparentemente homogênea, sua quase 

total desinformação sobre necessidades especiais e sobre direitos das pessoas que 

possuem essas necessidades, suas práticas discriminatórias em muitos setores da 

atividade humana (escolas, empresas, locais de lazer, transportes coletivos etc). 

 

O autor refere que esse paradigma (da exclusão) começou a competir com o 

paradigma da integração a partir do movimento de uma Organização Não-Governamental 

(ONG), a Disabled Peoples' International (DPI), criada e liderada por pessoas com 

deficiência. Essa ONG publicou, em 1981, sua Declaração de Princípios, em que relaciona 

equiparação de oportunidades a universalidade de acesso aos sistemas gerais da sociedade 

(meio físico, habitação, transporte, serviços sociais, saúde, educação, trabalho, cultura, lazer, 

esporte).  

Na sociedade inclusiva, revela Sassaki (2005), os sistemas escolares buscam 

alternativas para atender às necessidades de estudantes deficientes nas seis dimensões de 

acessibilidade: arquitetônica, comunicacional, metodológica, instrumental, programática e 

atitudinal. Essas dimensões de acessibilidade, defende Sassaki (2005), são encontradas em 

práticas que têm a virtude de privilegiarem a autonomia, a independência e o empoderamento 

de e entre todas as pessoas no ambiente escolar. Práticas que valorizam a obediência ao 

princípio da rejeição zero, que promove o acolhimento de todas as pessoas, e ao princípio da 

cooperação e colaboração, que promove a convivência harmoniosa, os quais, aliados à 

valorização da diversidade humana e ao respeito às diferenças individuais, contribuem para a 

construção de uma sociedade inclusiva.  

 O que fica claro na abordagem de Sassaki (2005) é que o autor restringe a noção de 

acessibilidade a pessoas com deficiência física. Nessa mesma esteira, e concentrado 

especificamente na educação superior, está o trabalho de Scott Jr. (2012). O autor definiu 
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acessibilidade como “adequação do ambiente universitário aos imperativos dos estudantes 

com deficiência” (SCOTT JR., 2012, p. 16). Uma contribuição importante desse estudo é a de 

que as dimensões de acessibilidade elencadas em Sassaki (2005) não são taxativas, “pois 

conforme a realidade de uma determinada instituição universitária, seja a universidade ou 

instituições equivalentes (centros universitários, faculdades integradas, etc.), medidas diversas 

podem ser elaboradas e efetivadas (SCOTT JR., 2012, P. 37).  

 Tanto o trabalho de Sassaki (2005) como o de Scott Jr. (2012) tratam de acessibilidade 

em contexto relacionado à inclusão escolar de pessoas com deficiência.  

O que os trabalhos de Santos (1987; 1999) e Gohn (2011, 2016) já nos indicaram é que, no 

que diz respeito à educação, há tantos outros grupos sociais cujos movimentos indicam a 

necessidade de o aparelho escolar se mobilizar para recebê-los, sobretudo a universidade 

enquanto instituição transformadora da realidade social e promotora de emancipação e 

cidadania.  

 Neste ponto, então, chegamos à necessidade de encaminhar, ao menos, uma proposta 

que repensa os sentidos dominantes do significante acessibilidade no contexto da inclusão à 

educação superior. 

 

Encaminhamento de uma proposta: alargamento dos sentidos de acessibilidade 

 

  Nosso percurso de leitura até aqui, iniciado com Santos (1987), nos deu condições de 

compreender que, desde a ruptura com o paradigma dominante de ciência, iniciado no século 

XIX, a universidade tem se deparado com a necessidade de abertura para o outro, de 

reconhecimento de diferenças sociais e de promoção de práticas que promovam a diminuição 

dessas diferenças. Gohn (2011, 2016), nesse contexto, nos apresentou o modo como os 

movimentos sociais têm impactado políticas educativas, especialmente no que diz respeito à 

luta por acesso na universidade.  

 A questão é que, com o significante acessibilidade, os estudos de Sassaki (2005) e 

Scott Jr. (2012) tratam exclusivamente de pessoas com deficiência, de modo que outras tantas 

minorias, constituintes das diferenças e também sujeitos de luta social, não sejam 

contempladas pelo sentido que os estudos têm atribuído à palavra. É necessário, portanto, que 

os sentidos de acessibilidade sejam atualizados para dar conta dessas outras minorias 

emergentes nas lutais sociais recentes na história do Brasil.  

 Com a Lei 12.711, de 29 de agosto de 2012, o Brasil já tratou de regular a ação 

afirmativa que oferece cotas para o ingresso em instituições públicas de ensino, inclusive no 
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nível superior. Nessa lei, são contempladas algumas minorias representativas
1
: estudantes 

egressos de escola pública e/ou de baixa renda e/ou negros e pardos e/ou, dada a recente 

implementação pelo Decreto n° 9.034, 20 de abril de 2017), pessoas com deficiência. Trata-se 

de um sistema de cotas que, segundo Friedrich (2015, p. 160), "traz consigo a possibilidade de 

um número expressivo de pessoas, que antes jamais conseguiriam, nesta mesma proporção, 

inseridas em grupos de certa forma marginalizados, levar os seus saberes para dentro dos 

portões da Universidade”. 

 A Lei 12.711, portanto, também deve ser considerada como promotora de 

acessibilidade, num sentido formal, de modo que se descole o signo de pessoas com 

deficiência. Além disso, é necessário que se reflita sobre a possibilidade de cogitar a 

acessibilidade material, que vai dizer exatamente sobre a efetividade de medidas regulatórias 

que promovam o olhar da universidade para grupos sociais aos quais a história da 

universidade operado sob uma cegueira excludente.   

 Além disso, é preciso que avancemos para o debate sobre os novos grupos sociais que 

ainda não foram objeto de regulação pelo Estado, entre os quais destacamos aqueles 

formadores de minorias de gênero e orientação sexual e de origem. Estamos falando, 

exatamente, de grupos LGBTs e de grupos de migrantes, por exemplo. Trata-se de dois 

grupos aparentemente homogêneos entre si, mas cujo estudo mais detalhado pode revelar 

heterogeneidades que precisam ser contempladas por políticas públicas, especialmente por 

políticas educativas. Nosso compromisso dentro dessa temática é tratar especificamente da 

acessibilidade – formal e material – de refugiados à educação superior no Brasil. 
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