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Resumo: Em 2011, a Organização Mundial da Saúde e o Banco Mundial elaboraram o 

primeiro relatório mundial sobre a pessoa com deficiência, cujo contingente era de 15% da 

população mundial. No Brasil a instituição da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), Lei no 13.146/2015, assegura e promove, 

em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa 

com deficiência, com vistas à sua inclusão social e à cidadania. A inclusão das pessoas com 

deficiência no ensino superior brasileiro foi reconhecida pela Portaria Nº 3.284 de 2003, que 

dispõe sobre requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, mas a 

implementação de ações efetivas de inclusão ainda não é uma realidade em todas as 

instituições. Este estudo analisa dados relativos à inclusão de Pessoas com Deficiência no 

ensino superior em Instituição da região sul fluminense no período entre 2008 a 2018.  O 

estudo analisou o processo de matrícula, acolhimento e adequação das condições de 

aprendizagem dos estudantes que se declararam com deficiência na instituição estudada. 

Verificou-se que a IES analisada matriculou e acolheu apenas um estudante em 2008 e 

enquanto em 2018 foram 190 estudantes. Destes, 94 (49.4%) apresentaram laudo profissional, 

77 (40.5%) declaram alguma alteração de saúde atestada por laudo profissional e 19 retiraram 

a declaração. Das 94 deficiências declaradas 34 (36.1%) casos de Transtorno do Déficit de 

Atenção Hiperatividade (TDAH), dezessete (18.0%) casos de deficiência física, quinze 

(15.9%) casos de visão subnormal, onze (11.7%) casos de surdez, sete (7.44%) casos de 

dislexia, quatro (4.2%) casos de deficiência auditiva leve ou moderada e um caso de 

Síndrome de Asperger. Dos 77 casos de alteração de saúde destacam-se vinte e três casos de 

alergia e quatorze casos dos transtornos emocionais de depressão e/ou ansiedade, além de 

outros quinze tipos diferentes. Os dados quantitativos demonstram que a inclusão de PcD na 

Instituição analisada aumentou significativamente nos últimos cinco anos, o que indica que 

este aumento pode estar relacionado com os avanços da legislação inclusiva brasileira, como 

Estatuto de Pessoa com Deficiência de 2014, que possibilitou a visibilidade desse grupo social 

e as garantias de direitos humanos fundamentais.  
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Introdução 

 

São consideradas pessoas com deficiência aquelas que têm impedimento de longo 

prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas 
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barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de 

condições com as demais pessoas. (BRASIL, 2015) 

No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta para a 

existência de 25 milhões de pessoas com deficiência, ou seja, aproximadamente 14,5% da 

população total brasileira na virada para o novo século. A necessidade, não apenas de 

assistência, mas de inclusão deste grupo social em suas comunidades provocou significativos 

avanços refletidos e refletindo-se na legislação mundial e brasileira.  

Em 1990 a Declaração Mundial de Educação para Todos, documento organizado pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) afirmou 

que as necessidades básicas de aprendizagem das pessoas portadoras de deficiências, como 

eram chamadas, requeriam atenção especial. A partir de então a legislação, em países 

signatários como o Brasil, avançou consideravelmente garantindo, de forma crescente e 

gradual, os direitos da pessoa com deficiência à educação. Princípios, políticas e práticas das 

necessidades educativas especiais foram criaram e orientaram as ações em níveis, regionais, 

nacionais e internacionais acerca da estrutura de ação em Educação Especial como a 

administração, o recrutamento de educadores e o envolvimento da comunidade.  

O combate à discriminação com base na deficiência garantiu os mesmos direitos 

humanos e liberdades fundamentais emanados da dignidade e da igualdade inerentes a todo 

ser humano sob responsabilidade dos países por garantir um sistema de Educação Inclusiva 

em todas as etapas de ensino. 

Este estudo trata de uma revisão da evolução legislativa dos direitos da pessoa com 

deficiência no Brasil em consonância com os avanços mundiais e após apresentam-se dados 

acerca dos alunos com deficiência matriculados regularmente no período entre 2008 e 2017 

em uma Instituição de Ensino Superior – IES localizada na região sul fluminense do Estado 

do Rio de Janeiro. 

 

Direitos das pessoas com deficiência: evolução histórica 

 

É possível constatar que a pessoa com deficiência encontrou diversas formas de 

tratamento pela sociedade ao longo da história da humanidade e seus diversos períodos 

históricos, ora de aceitação e respeito ora de extermínio ou abandono. Após uma longa 

jornada histórica, a visão sobre a pessoa com deficiência encontra hoje novo paradigma, uma 

vez que a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o primeiro 

tratado internacional incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro sob o procedimento do 

parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, inaugura figura jurídica inédita na 



legislação brasileira, consolidando-se como primeiro tratado internacional com força de 

norma constitucional. (Disher e Trevisan, 2014) 

A visão de potencialidade da pessoa com deficiência para o trabalho surgiu a partir da 

segunda metade do século XIX, quando se deu um importante reconhecimento da pessoa com 

deficiência, passando a ser vista como força laboral. (SILVA, 2009) 

No século XX a atenção e o atendimento das pessoas com deficiência tornam-se temas 

de conferências e congressos como exemplo a Primeira Conferência sobre Crianças Inválidas 

(Londres/Inglaterra, 1904), Congresso Mundial dos Surdos (Saint Louis/EUA, 1909), e a 

Primeira Conferência da Casa Branca sobre os Cuidados de Crianças Deficientes. (GUGEL, 

2007) 

A Conferência de Paz, após a Primeira Guerra Mundial, aprovou o Tratado de 

Versalhes que, além de dispor sobre as questões de novas fronteiras e de sanções e reparações 

aos vencidos, criou importante organismo internacional para tratar da reabilitação das pessoas 

para o trabalho no mundo, inclusive das pessoas com deficiência: a Organização Internacional 

do Trabalho – OIT. (GUGEL, 2007) 

Em 1945 pós a Segunda Guerra Mundial é constituída a Organização das Nações 

Unidas – ONU, com a função de trabalhar pela paz entre as nações e em 1948, com o intuito 

de reforçar as determinações da Carta das Nações Unidas, é criada a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos que, em seu artigo 25 faz menção expressa à pessoa com deficiência, 

denominada “inválida”. O reconhecimento dos direitos da pessoa com deficiência tomou 

grande impulso em 1981, Ano Internacional das Pessoas Deficientes, demonstrando a 

preocupação mundial com a questão, embora pouco tivesse sido realizado para combater a 

contínua exclusão da pessoa com deficiência na esfera legislativa. (Disher e Trevisan, 2014) 

No Brasil, a Constituição de 1934 inaugura a proteção à pessoa com deficiência ao 

assegurar amparo aos “desvalidos”, criando serviços especializados e sociais coordenados 

pela União, pelos Estados e pelos Municípios, entretanto, as Constituições de 1937, de 1946 e 

1967 não acrescentaram inovações no tratamento deste grupo social, com exceção da Emenda 

12 da CF de 1967 que lhes deu proteção ao direito mediante a ação dos deficientes que 

requereram acesso às rampas de embarque do metrô de São Paulo. (ARAÚJO, 1997) 

Foi na Constituição de 1988 que ocorreu o marco do respeito aos direito das pessoas 

com deficiência no Brasil assegurando em diversos dispositivos essa proteção específica 

(artigo 5º, caput; artigo 7º, inciso XXXI; artigo 37, inciso VIII; artigo 203, IV e V; artigo 208, 

III; artigo 227, inciso II do parágrafo I e parágrafo II). 

Seguindo a evolução mundial, no ano imediatamente posterior, foi editada a Lei n. 

7.853/89, que criou a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de 



Deficiência – CORDE, bem como disciplinou, entre outros pontos, o apoio às pessoas 

“portadoras de deficiência” e sua integração social.  

Diversas outras medidas legais de proteção à pessoa com deficiência seguiram-se à Lei 

n. 7.853/89: Lei n. 8.112/90 (Lei dos Servidores Públicos – previsão de reserva de vagas em 

concursos públicos – artigo 5º, § 2º); Lei n. 8.213/91 (Previdência Social - cota de vagas em 

empresas privadas – artigo 93); Declaração de Salamanca de 1994 (traz a concepção de 

educação inclusiva); Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação - acesso à 

educação e especialização – artigo 4º, inciso III e artigos 58 a 60); Decreto Federal n. 

3.298/99 (regulamentação); Convenção de Guatemala (Decreto n. 3.956/2001 - não 

discriminação). 

Em 2007, o Brasil assinou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

e seu Protocolo Facultativo aprovado pela 61ª Assembléia da ONU. Em 2008, o Brasil aprova 

por meio de Decreto Legislativo nº 186/2008, promulgada pelo Decreto Federal nº 

6.949/2009, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 

documento histórico que consubstancia e estatui o avanço definitivo sobre a concepção social 

da pessoa com deficiência. 

Em 2011, a Organização Mundial da Saúde – OMS e o Banco Mundial, 

conjuntamente, elaboraram o primeiro relatório mundial sobre a pessoa com deficiência, um 

contingente de 15% da população mundial, de acordo com o documento.  

O reconhecimento dos direitos da pessoa com deficiência no Brasil alcançou, 

recentemente, seu ponto crucial com a instituição da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), Lei no 13.146/2015, destinada a assegurar 

e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades 

fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. 

 

Inclusão da pessoa com deficiência no sistema educacional brasileiro  

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961 (LDBEN – Lei Nº4.024) 

fundamentou o atendimento educacional às pessoas com deficiência, chamadas no texto de 

“excepcionais” e assegura seu enquadramento no sistema geral de Educação, mas apenas “no 

que for possível”, a fim de integrá-los na comunidade. Substituída pela Lei Nº 5.692 de 1971, 

a segunda lei de diretrizes e bases educacionais brasileira, assegurou aos alunos com 

deficiências físicas ou mentais, que apresentassem atraso quanto à idade regular de matrícula 

e os superdotados, deveriam receber tratamento especial. 



Foi com a Constituição Federal de 1988 que garantiu a gratuidade e a obrigatoriedade 

da Educação Básica e afirma que é dever do Estado garantir o atendimento educacional 

especializado aos chamados “portadores de deficiência”, preferencialmente, na rede regular 

de ensino. Em 1989 a Lei Nº 7.853 que dispõe sobre integração social das pessoas com 

deficiência, afirma a obrigatoriedade da inserção de escolas especiais, privadas e públicas, no 

sistema educacional e a oferta da Educação Especial em estabelecimento público de ensino 

por meio de matrícula compulsória. 

O Estatuto de Criança e do Adolescente de 1990 – Lei Nº 8.069 garantiu o 

atendimento educacional especializado às crianças com deficiência, preferencialmente, na 

rede regular de ensino, o trabalho protegido ao adolescente com deficiência e a prioridade de 

atendimento nas ações e políticas públicas de prevenção e proteção para famílias com crianças 

e adolescentes nessa condição. 

A Política Nacional de Educação Especial de 1994 propôs a integração instrucional, 

processo que permitiu o ingresso em classes regulares de ensino as crianças com deficiência 

que possuíssem condições de acompanhar e desenvolver as atividades curriculares 

programadas concomitantemente à Conferência Mundial de Educação Especial, em 

Salamanca, Espanha. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB de 1996, Lei N.º 9.394, em capítulo 

específico para a educação especial, afirma o direito a serviço de apoio especializado, na 

escola regular, para atender às peculiaridades do aluno com deficiência e trata da formação 

dos professores para atender às necessidades destes alunos. Em 1999, em consonância com a 

Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as 

Pessoas Portadoras de Deficiência, mais conhecida como Convenção da Guatemala, o Decreto 

Nº 3.298 regulamentou a Lei Nº 7.853/89 que dispõe sobre a Política Nacional para 

Integração da Pessoa Portadora de Deficiência e consolida as normas de proteção cujo 

objetivo era o de assegurar a plena integração da pessoa com deficiência no contexto 

sociocultural. A lei afirmava ainda, que a Educação Especial, complemento do ensino regular, 

era modalidade transversal a todos os níveis e modalidades de ensino. 

O Plano Nacional de Educação – PNE de 2001, Lei N.º 10.172 apresentou 30 metas e 

objetivos para crianças e jovens com deficiência e reafirma a Educação Especial como 

modalidade em todos os diferentes níveis de ensino, garantindo vagas no ensino regular para 

diversos graus e tipos de deficiência. Em 2002 a Lei Nº 10.436/02, posteriormente 

regulamentada pelo Decreto Nº 5.626/05, reconheceu a Língua Brasileira de Sinais – 

LIBRAS, como meio legal de comunicação e expressão. Em 2006 o Plano Nacional de 

Educação em Direitos Humanos, documento elaborado em conjunto com a UNESCO inclui o 



tema das pessoas com deficiência nos currículos das escolas. O Plano de Desenvolvimento da 

Educação – PDE de 2007 propõe que a infraestrutura das escolas, a acessibilidade das 

edificações, formação docente. 

Em 2009 em consonância com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência da Organização das Nações Unidas – ONU, o Decreto Nº 6.571, dispôs sobre o 

atendimento educacional especializado (AEE) na Educação Básica e o definiu como “o 

conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados 

institucionalmente, prestado de forma complementar ou suplementar à formação dos alunos 

no ensino regular”. O decreto obrigou a União a prestar apoio técnico e financeiro aos 

sistemas públicos de ensino no oferecimento da modalidade. Além disso, reforça que o AEE 

deve estar integrado ao projeto pedagógico da escola. 

Em 2012 a Lei nº 12.764 institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da 

Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. E em 2014, Plano Nacional de Educação (PNE) 

universaliza, para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao 

atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a 

garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, 

escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados, entretanto, para muitos 

educadores, o entrave para a inclusão ainda está na palavra “preferencialmente”, que, segundo 

especialistas, abriu espaço para que as crianças com deficiência permaneçam matriculadas 

apenas em escolas especiais. 

 

Inclusão da pessoa com deficiência no ensino superior brasileiro 

 

Em 1996 uma circular aos reitores das instituições brasileiras de ensino superior - 

AVISO CIRCULAR Nº 277/MEC/GM - Brasília, 08 de maio de 1996, apontava para a 

necessidade de oferecer condições especiais aos alunos “portadores de necessidades 

especiais”, como eram chamados, e dava “Sugestões de Estratégias” como orientação para os 

procedimentos pertinentes.(BRASIL , 1996) 

A garantia de inclusão das pessoas com deficiência no ensino superior brasileiro se 

deu efetivamente em decorrência da Portaria Nº 3.284 de 2003 e dispõe sobre requisitos de 

acessibilidade de pessoas “portadoras de deficiências”, como eram chamadas, para instruir os 

processos de autorização e de reconhecimento de cursos, e de credenciamento de instituições. 

Em seu Art. 2º a Secretaria de Educação Superior, com apoio técnico da Secretaria de 

Educação Especial, estabeleceu os requisitos de acessibilidade, tomando-se como referência a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6571.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6571.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12764.htm


Norma Brasil 9050, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que trata da Acessibilidade 

de Pessoas Portadoras de Deficiências a Edificações, Espaço, Mobiliário e Equipamentos 

Urbanos como a eliminação de barreiras arquitetônicas,  a reserva de vagas em 

estacionamentos nas proximidades das unidades de serviço, a  construção de rampas com 

corrimãos ou colocação de elevadores,  a adaptação de portas e banheiros com colocação de 

barras de apoio nas paredes , a instalação de lavabos, bebedouros e telefones públicos em 

altura acessível aos usuários de cadeira de rodas, oferta de sala de apoio com máquina de 

datilografia braile, impressora braile acoplada ao computador, sistema de síntese de voz, 

gravador e fotocopiadora que amplie textos, software de ampliação de tela, equipamento para 

ampliação de textos para atendimento a aluno com visão subnormal, lupas, réguas de leitura, 

scanner acoplado a computador, plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico em braile 

e de fitas sonoras para uso didático; presença de intérprete de língua de sinais/língua 

portuguesa para alunos com déficit auditivo, flexibilização na correção das provas escritas, 

valorizando o conteúdo semântico, estímulo do aprendizado da língua portuguesa, 

principalmente na modalidade escrita, para o uso de vocabulário pertinente às matérias do 

curso em que o estudante estiver matriculado e por fim, proporcionar aos professores acesso a 

literatura e informações sobre a especificidade lingüística do portador de deficiência auditiva. 

A Instituição de Ensino Superior, a que se refere este estudo, oferece tais condições 

para o acesso e permanência dos alunos com deficiência. Ainda que não houvesse a exigência 

legal para tais procedimentos, a presença de alunos com deficiência nos campi da IES já 

avançava gradativamente na medida em que as leis internacionais e brasileiras da educação 

básica contemplavam os direitos da pessoa com deficiência. 

A seguir apresentam-se dados da IES estudada acerca do número de pessoas com 

deficiência matriculadas entre 2008 e 2018. 

 

Resultados 

 

A Instituição de Ensino Superior analisada por este estudo foi fundada há cinqüenta 

anos, mas a sistematização dos registros de alunos PcD se fez mais tardiamente. Embora seja 

possível identificar este contingente por meio de análise documental dos arquivos acadêmicos 

da IES, desde os primeiros cursos de graduação oferecidos a partir da década de 70, este 

estudo pretendeu analisar a dinâmica deste contingente a partir da portaria que incluiu a 

condição de acessibilidade às pessoas com deficiência ao sistema de avaliação de cursos pelo 

Ministério de Educação. 



A IES estudada teve, no período entre 2008 e 2018, um contingente médio de seis mil 

alunos. A relação de 14% de pessoas com deficiência conforme aponta o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – IBGE (2010) sobre a população total brasileira, quando aplicada 

ao corpo discente da referida IES apontaria para um contingente de aproximadamente 700 

alunos com deficiência matriculados. Entretanto, este contingente é bastante inferior. 

Excluindo aqueles que apresentam deficiência altamente incapacitante, poderíamos reduzir 

esta expectativa à metade (OMS, 2008), ou seja, a matrícula de algo em torno 350 alunos com 

deficiência deveria ser esperada. 

A inclusão dos alunos com deficiência na IES estudada inicia-se ainda no processo 

seletivo para ingresso na IES, quando o aluno tem a opção de se declarar deficiente com 

garantias especiais de condições para realizar a prova, conforme previsto na Portaria Nº 3.284, 

de 2003. O mesmo é disponibilizado em caso de matrícula em algum curso de graduação ou 

licenciatura. 

Ao declarar-se com deficiência o aluno é convidado, por carta e e-mail, a comparecer 

ao Setor Pedagógico Institucional e expor suas necessidades com o objetivo de facilitar sua 

inserção e permitir seu pleno exercício nas atividades acadêmicas. Cabe lembrar que as 

adaptações procuram equiparar as condições de acesso aos recursos instrucionais e promover 

a autonomia do aluno com deficiência. 

A instituição estudada possui Núcleo de Acessibilidade e Setor Pedagógico que são 

responsáveis pelo acolhimento dos alunos com deficiência e conta com professores guias ou 

interpretes da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para acompanhamento em tempo integral 

dos alunos com deficiência auditiva, impressora 3D para produção de objetos táteis de 

aprendizagem, acompanhamento pedagógico, psicopedagógico e psicológico, condições 

especiais para realização das avaliações de desempenho, adaptação e acesso em todas as 

instalações entre outros recursos inclusivos como orientação aos colegas e professores de 

turma com alunos com deficiência. 

Os dados a seguir apontam para um significativo aumento do contingente de alunos 

com deficiência no período, ou seja, em 2008 houve a declaração de apenas um aluno PcD, 

com diagnóstico de Transtorno de Atenção e Hiperatividade – TDAH e em 2018 190 alunos 

se declararam PcD com diversos tipos de deficiência, sendo mais freqüentes aquelas previstas 

pelo Ministério da Educação: dislexia, disgrafia e discalculia, autismo e transtorno de espectro 

autista, deficiência auditiva e visual e  deficiências físicas permanentes ou temporárias. O 

GRÁFICO 1 mostra o número de alunos com deficiência matriculados na IES analisada no 

período entre 2008 e 2018.  

 



GRÁFICO 1. Número de alunos autodeclarados com deficiência matriculados por ano – 2008 

a 2018. 

 

 

Dentre os 190 estudantes que se declararam com deficiência em 2018, 94 (49.4%) 

apresentaram laudo profissional, 77 (40.5%) declaram alguma alteração de saúde atestada por 

laudo profissional e 19 retiraram a declaração assinando termo de renúncia aos direitos que 

teriam se confirmada a deficiência. Em dez casos de renúncia, os estudantes declararam 

durante atendimento que não precisavam de qualquer apoio diferenciado e solicitaram sigilo 

quanto à declaração da deficiência. Nestes casos, os estudantes foram informados de que 

poderiam retornar a qualquer momento ao setor de atendimento e solicitar apoio. Em nove dos 

casos de renúncia, os estudantes alegaram erro de preenchimento do formulário de matrícula e 

que não apresentavam qualquer tipo de deficiência. Neste casos, cabe ressaltar que todos eram 

alunos ingressantes e portanto, menos familiarizados com o processo de matrícula. 

 

GRÁFICO 2. Número de estudantes autodeclarados PcD que apresentaram laudo ou 

renunciaram ao apoio em 2018 

 

 

2 3
11

34
45

52
42 48

114

164

190

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ESTUDANTES AUTODECLARADOS PcD POR ANO 

94
77

19

190

APRESENTARAM

LAUDO/ATESTADO

DE DEFICIÊNCIA

APRESENTARAM

LAUDO/ATESTADO

DE ALTERAÇÃO DE

SAÚDE

ASSINARAM TERMO

DE RENUNCIA

TOTAL

ESTUDANTES PcD 2018



Dentre os noventa e quatro estudantes que se declararam com deficiência,  os tipos de 

deficiências declaradas foram: 34 (36.1%) casos de Transtorno do Déficit de Atenção 

Hiperatividade (TDAH), dezessete (18.0%) casos de deficiência física, quinze (15.9%) casos 

de visão subnormal, onze (11.7%) casos de surdez, sete (7.44%) casos de dislexia, quatro 

(4.2%) casos de deficiência auditiva leve ou moderada e um caso de Síndrome de Asperger. 

Dos 77 casos de alteração de saúde destacam-se vinte e três casos de alergia e quatorze casos 

dos transtornos emocionais de depressão e/ou ansiedade, além de outros quinze tipos 

diferentes. 

 

GRAFICO 3. Número de estudantes por tipo de deficiência declarada matriculados em 2018 

 

 

A análise dos dados permite afirmar que houve significativo aumento do número de 

alunos que se declararam com deficiência no período de dez anos (2008-2018). Embora haja 

alguma inconsistência da informação dada pelo aluno no ato da matrícula e detectada durante 

a entrevista para confirmação da deficiência por meio de laudo clínico, na maioria dos casos, 

os alunos declaram alguma a necessidade diferenciada de apoio e acompanhamento. 

Se comparados os dados de matrícula de alunos PcD na IES analisada e as mudanças 

na legislação internacional e na legislação brasileira para acesso e permanência da pessoa com 

deficiência no ensino superior, é possível observar aumento gradual até 2015 e exponencial 

em 2016, ou seja, logo após o Estatuto da Pessoa com Deficiência, largamente difundido e 

publicizado no pais. 

 

Conclusão 

 

São pessoas com deficiência aquelas que têm impedimento de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial cuja interação com diversas barreiras pode obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas. 
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De acordo com a Organização Mundial da Saúde o Banco Mundial (2015) mais de um bilhão 

de pessoas em todo o mundo convivem com alguma forma de deficiência, dentre os quais 

cerca de 200 milhões experimentam dificuldades funcionais consideráveis. Este número deve 

crescer devido ao envelhecimento das populações e ao aumento global de doenças crônicas 

tais como diabetes, doenças cardiovasculares, câncer e distúrbios mentais. Em todo o mundo, 

as pessoas com deficiência apresentam piores perspectivas de saúde, níveis mais baixos de 

escolaridade, participação econômica menor, e taxas de pobreza mais elevadas em 

comparação às pessoas sem deficiência. Em parte, isto se deve ao fato das pessoas com 

deficiência enfrentarem barreiras no acesso a serviços garantidos como saúde, educação, 

emprego, transporte e informação. Para atingir o núcleo das Metas de Desenvolvimento do 

Milênio de 2015 e ir além é fundamental a capacitação das pessoas que vivem com 

deficiência e a retirada das barreiras que as impedem de participar na comunidade e de ter 

acesso à educação de qualidade. (OMS, 2012) 

O reconhecimento do pleno direito e a inclusão das pessoas com deficiência exige 

esforço daqueles que detém poder decisório. Este estudo pretendeu demonstrar que a evolução 

legislativa representa instrumento efetivo na integração social das pessoas com deficiência. O 

estudo confirma o papel fundamental do Estado na garantia dos direitos humanos e demonstra 

que a legislação não apenas protege interesses de grupos sociais vulneráveis, mas pode 

também, e esta talvez seja sua principal missão, mudar padrões de comportamento e provocar 

a transformação social necessária para a redução da desigualdade de oportunidade. 
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