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Resumo

A acessibilidade sempre foi um tema caro à algumas realidades em detrimento de outras.
Estes atores interagem através de algumas perguntas : o que é acessível? A quem é acessível?
De que modo é acessível? Este artigo tem como intuito elucidar o tema acessibilidade dentro
do terceiro setor, bem como a importância desta atuação no mundo globalizado atual. Além
disso, através de uma análise de caso, é apresentado o projeto Educare, em prática dentro do
time Enactus UFABC, como um símbolo de acessibilidade e inclusão digital a usuários da
saúde mental.
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Abstract

Accessibility has always been a especial thematic for some people and for some people not.

Some questions : What is accessible ? For who is it accessible ? In what way it is accessible ?

This article objectives enlight the thematic inside the third sector , as well the importance of

its  action  in  a  global  world.  Besides  that,  one  project  of  Enactus  UFABC team,  named

Educare, is showed as as symbol of accessibility and digital inclusion to health mental users.
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INTRODUÇÃO



O censo demográfico Brasileiro,  do ano de 2000, realizado pelo IBGE, apontou a

existência de 24,5 milhões de pessoas cadastradas com algum tipo de deficiência, segundo

Tojal (2007). Este número expressivo demonstra uma necessidade latente atual: os processos

de inclusão destes indivíduos na sociedade contemporânea e nos processos que a envolvem. 

O  termo  acessibilidade,  em uma  perspectiva  histórica,  nasceu  na  década  de  40  e

abrangia uma questão ligada exclusivamente à mobilidade. Com a ascensão das cidades, a

acessibilidade de pessoas com deficiência à edifícios e a meio de transportes se tornou um

impasse  e  a  temática  veio  à  tona.  Atualmente,  o  termo abrange um ramo bem maior  de

especificidades,  que  escapa  da  visão  reducionista  ligada  a  mobilidade.  A regulamentação

brasileira se apoia sob o direito constitucional de igualdade, no sentido de oferecer mesma

oportunidade para todos os indivíduos o mesmo acesso a lazer, trabalho e educação.

Entretanto,  esta  acessibilidade  não  se  dá  por  completa  ou  satisfatória:  problemas

sociais,  econômicos e  ausência de políticas  públicas  permitem que a  realidade de muitos

indivíduos  sejam fadadas a estar sempre à margem da sociedade, sem a garantia certeira de

seus direitos.

 Assim, o empreendedorismo social como prática, se aplicado a realidades distintas e

com graus de subalternidades diferentes pode gerar resultados significativos e relevantes para

o desenvolvimento pessoal, profissional de usuários de algum tipo de deficiência.

OBJETIVOS

O presente trabalho busca  apresentar o impacto de oportunidades de acessibilidade a

indivíduos deixados à margem da sociedade, bem como a relação com o empreendedorismo

social aos moldes de um projeto Enactus. Além disso, busca-se elaborar um panorama geral

acerca  da  acessibilidade,  temática  que  foi  historicamente  e  ainda  é  muito  deslocada  dos

assuntos em pauta atuais.

Busca-se  também,  através  de  um estudo  de  caso  de  um projeto  do  time  Enactus

UFABC, Educare, elucidar a questão da acessibilidade aplicada ao empreendedorismo social

no campo específico da inclusão digital à usuários da saúde mental.’

METODOLOGIA

O presente artigo foi elaborado a partir  de referências  bibliográficas  no campo da

acessibilidade e inclusão digital e estudo de caso do projeto Educare, dentro do time Enactus



UFABC. O impacto das oportunidades geradas à indivíduos deixados à margem da sociedade

pôde ser analisado através de método experimental da aplicação do projeto. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os processos de inclusão e exclusão

A inclusão e exclusão são processos relacionados a dinâmicas de pertencimento ou não

pertencimento  à  esferas  sociais  socialmente  reconhecidas.  Faleiros  (2006)  enumera  que  a

inclusão e a exclusão podem se referir ao grau de dependência de instituições públicas e à

discriminação e aceitação. Tais dualidades aprofundam a desigualdade social dos indivíduos

localizados no âmbito excludente da modernidade.

Muitos  fatores  levam  a  exclusão  de  indivíduos  em  uma  sociedade:  as  relações

periféricas, raciais e de gênero integram este grupo. A categoria que engloba os portadores de

deficiência  exige  a  instituição  de  mecanismos  fortalecedores  de  seus  direitos  básicos,

garantidos pela legislação brasileira. Entretanto, a equiparação de direitos não se faz presente

em sua totalidade e faz se necessário a promoção de iniciativas governamentais e do terceiro

setor, como combate à exclusão.

Neste  momento,  a  proposta  Enactus  de  criação  e  implementação  de  projetos

comunitários que empoderem pessoas em diferentes graus de vulnerabilidade surge como um

importante potencial aliado no amortecimento e no protagonismo pessoal de manuseio dos

processos de inclusão e exclusão.

A inclusão digital 

A inclusão digital é um fator essencial nos tempos atuais. Em um mundo marcado pela

globalização e pela era da informação, a concorrência no âmbito profissional se acirra, 

marcada pela autonomia nos processos ligados à informatização. Além disso, na era da 

informação atual, a velocidade de passagem de informações alcança níveis muito altos. Como 

integrar uma sociedade totalmente imersa nesta realidade, sem possuir um conhecimento 

mínimo acerca de computação ? 

O próprio conhecimento é construído e reconstruído diariamente a partir do digital. A 

própria comunicação, instantânea, proporcionada pelo desenvolvimento das tecnologias,  

requer o domínio de plataformas de bate papo on line, por exemplo.

Segundo Ribeiro ( 2011), a inclusão digital deve também ser vista a partir do ponto de 



vista ético, sendo uma ação provedora da “cidadania digital”, que auxilia na construção de 

uma sociedade mais igualitária. A inclusão digital busca promover o acesso à informação 

existente nestes meios, e incorpora com isso, uma faceta de melhoria de vida destas pessoas.

Estudo de caso - Projeto Educare Enactus UFABC

O time Enactus UFABC desenvolveu diversas atividades ligadas à temática de 

inclusão digital, ao longo do ciclo, dentro do  projeto Educare. A principal vertente do projeto 

durante o ciclo foi a aplicação de capacitações de informática para usuários da rede de saúde mental, 

conforme verificadas as necessidades dos alunos. Tais capacitações ocorreram dentro do ambiente 

universitário, na universidade Federal do ABC , campus Santo andré e foram construídas e aplicadas 

por membros do time Enactus. 

As capacitações visaram expandir os conhecimentos dos alunos, capacitá-los para o mercado 

de trabalho e , de modo inclusivo e didático, integrá-los a um ambiente acadêmico, visto como um 

ambiente de acesso restrito. 

O projeto Educare iniciou-se em 19 de junho de 2017, e a vertente de capacitações contou com

uma comunidade de usuários da rede de saúde mental do município de Santo André. São pessoas que, 

por algum transtorno pessoal, passam por tratamento nos CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da 

cidade. A identificação dos usuários que possuem aptidão para participar das capacitações é realizada 

pela Associação De Volta Para Casa, entidade próxima a UFABC e que atua como nossa principal 

parceira no projeto Educare. Além dos usuários em si, também são alunos os familiares e amigos dos 

usuários, bem como dos colaboradores da Associação De Volta Para Casa.  Atualmente, o projeto 

passa por reformulação e elaboração de novos caminhos a serem seguidos.

A inclusão digital surge como uma necessidade urgente e sua expansão para o acesso

de todos os indivíduos da sociedade acompanha tal iminência. O estudo de caso do projeto

EDUCARE se complementa a partir dos resultados observados. Os alunos, usuários da saúde

mental, que participaram das capacitações demonstraram um grau de autonomia significativo,

tornando-se capazes de utilizar os recursos básicos do computador, e em alguns casos, enviar

um e-mail ou elaborar um currículo. Tais avanços impactam na vida pessoal dos indivíduos,

na auto estima e na abrangência de possibilidades de atividades a serem exercidas no presente

e no futuro. Além disso, pôde ser observada também a diversidade de alunos, quanto a seus

diagnósticos, históricos de vida e interesses. Assim, alguns alunos puderam entrar em contato

com familiares  distantes  através  de  plataformas  on  line,  outros  anseiam a  retomada  dos

estudos após observarem a quantidade de material e conhecimento disponível na internet. É

interessante observar o modo como a inclusão digital possibilitou avanços distintos para cada



aluno em particular: a questão profissional avançou, mas não se resumiu apenas a isso. Outros

âmbitos como o pessoal, afetivo também se desenvolveram.

As capacitações também renderam momentos de desenvolvimento de cooperação entre

os alunos, interação e principalmente acesso à participação. As aulas desenvolvidas através de

métodos participativos e inclusivos, foram pensadas para serem construídas conjuntamente,

escapando do processo de aprendizagem tradicional, hierárquico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A acessibilidade ainda é um tema excluído das pautas principais da modernidade. Os

graus  de  subalternidade  na  sociedade  que  são  amplamente  discutidos  nas  sociedades

contemporânea são acompanhados por questões de gênero, raça, classe social, mas a questão

ligada a inclusão de usuários de algum tipo de deficiência são raramente expostas. 

O  presente  trabalho  buscou  demonstrar  a  importância  da  conexão  entre  o

empreendedorismo social aos moldes de um projeto enactus com temáticas relacionadas à

acessibilidade.  A partir  de  um panorama da  acessibilidade,  pode-se  compreender  que  ela

ultrapassa  o  espaço  físico  e  adentra  espaços  digitais,  e  portanto,  espaços  amplamente

difundidos  na  atualidade.  É  papel  governamental  mas  também da  sociedade  e  de  jovens

empreendedores a dedicação em produzir meios de atuação para públicos diversos. Só assim,

será possível a construção de sociedades mais igualitárias que representem as mudanças do

presente e as transformações que advém do futuro.
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