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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo refletir o espaço destinado às pessoas com deficiência no 
âmbito da educação, em particular na educação superior. A metodologia adotada para este trabalho é a de pesquisa 
bibliográfica, utilizando como fonte, além do estatuto da pessoa com deficiência, os anais das conferências 
da pessoa com deficiência realizadas a partir dos anos 2000, e outros textos e documentos relevantes para a 
compreensão do tema. Tratar-se-á das deliberações e propostas estabelecidas nas I, II e III, Conferência Nacional 
da Pessoa com Deficiência, realizadas respectivamente nos anos de 2006, 2008 e 2012. O objeto do presente artigo 
historicamente é fruto de um processo de exclusão, deste modo, a construção e garantia de direitos visam a inclusão 
deste grupo e a promoção da convivência com as diferenças bem como, sua inserção na vida coletiva. Acreditamos, 
portanto, que um dos meios de promoção dos direitos da pessoa com deficiência é o ensino, em especial tratamos 
aqui, o nível superior. Entendemos que a educação deve ser tomada como ferramenta emancipatória, capaz de 
viabilizar melhores condições de vida às pessoas com deficiência. A partir das conquistas e avanços sociais e 
legais, identifica-se que o espaço acadêmico vem permitindo a inserção dessa parcela da população, entretanto 
discutimos se a ocupação deste espaço vem sendo realizada de fato. A existência dessas pessoas é uma realidade 
que progressivamente ganha mais espaço, principalmente através da voz de seus próprios atores sociais. Se essas 
pessoas existem e políticas públicas estão sendo viabilizadas para que a acessibilidade aos diversos espaços possa 
ser garantida, este texto visa discutir como se explica a invisibilidade social das pessoas com deficiência na esfera 
do ensino superior?
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INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como objetivo central refletir sobre o espaço destinado às pessoas com 
deficiência no âmbito educacional, em particular na educação superior. O debate acerca das questões que 
envolvem esse grupo vem, ao longo dos anos, se alargando e ganhando força à medida que a sociedade 
reconhece as suas necessidades, promovendo uma evolução do aparato jurídico que verse sobre este 
tema. Entretanto, devemos salientar que a apropriação do discurso e participação nos debates por parte 
das pessoas com deficiência torna-os protagonistas de suas próprias histórias. 

Ao longo da história, as sociedades estipulam certos padrões de aceitabilidade ligados, muitas 
vezes, a questões sociais, políticas e econômicas. Os que se distanciam desses padrões acabam por 
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vivenciar um processo de estigmatização e exclusão. De acordo com Aranha (1995), “por uma razão 
ou por outra, a atitude principal da sociedade com relação ao deficiente era de intolerância e de punição 
(...)”. Deste modo, a inclusão surge como tentativa de promover garantia de direitos, participação social, 
igualdade de oportunidades, respeito à diversidade e combate a discriminação.

A discriminação dessa parcela da população é produto das próprias barreiras que a sociedade 
coloca. Elegemos, mesmo nos dias de hoje, um conjunto de características que compõe, no plano 
idealizado, um ser humano “perfeito”, e qualquer um que não se enquadre nesse padrão enfrenta 
dificuldades objetivas de conviver socialmente. Percebe-se, então, que a sociedade através de diversos 
meios propaga essa idealização e promove a busca tanto individualizada quanto coletiva desse modelo, 
fazendo com que aquele que foge à regra seja marginalizado e estigmatizado. Para Goffman (1963), o 
estigma caracteriza a “situação do indivíduo que está inabilitado para a aceitação social plena”, de modo 
que o termo se refere a “um atributo profundamente depreciativo”. 

A inclusão social de pessoas com deficiência é amparada pela Constituição Federal Brasileira de 
1988 e visa assegurar, promover e proteger o exercício pleno dos direitos dessas pessoas, com o objetivo 
de que elas desfrutem da completa cidadania e inserção em sociedade. Ao longo da história, as pessoas 
com deficiência foram (e ainda são) estigmatizadas e colocadas como incapazes de exercerem atividades 
ou de adaptarem-se à sociedade, comprometendo assim sua visibilidade como seres humanos detentores 
de direitos (e deveres).

PESSOA COM DEFICIÊNCIA: (IN) VISIBILIDADE E LUTA POR DIREITOS

Ao discutirmos o tema da exclusão social1 – ou invisibilidade – das pessoas com deficiência, 
precisamos deixar claro que este debate não é algo exclusivo e limitado aos tempos atuais, pelo contrário, 
devemos nos remeter a um processo presente nos mais variados nichos sociais desde tempos antigos. 

No que se refere às pessoas com deficiência, segundo Aranha (1995), sua existência passou, ao 
longo da história, por diversas visões e concepções. Na Antiguidade, em que as atividades econômicas de 
agricultura, artesanato e pecuária incidiam diretamente nas relações, e onde os senhores possuíam valor 
social e os “não-senhores” eram desprovidos desse valor, as crianças com deficiências imediatamente 
detectáveis eram abandonadas à própria sorte. 

Na Idade Média, houve a propagação de ideais cristãos e o portador de deficiência adquire, nesse 
contexto, status de ser humano possuidor de alma, não sendo aceitável sua exterminação. Essas pessoas 
passam, então, a serem recolhidas ao acolhimento e cuidados da família ou da Igreja. 

A Revolução Burguesa trás uma nova concepção de homem, de economia e de sociedade. As 
pessoas com deficiência são entendidas como indivíduos não produtivos e que, consequentemente, 
oneram os demais. O avanço da medicina da época e as novas leituras acerca dessa parcela da população 
permitem a criação de hospitais psiquiátricos para o atendimento de determinados casos, mas acabam se 
tornando muito mais locais de confinamento que de tratamento para essas pessoas. 

1  Nos termos deste artigo, por exclusão social entendemos àquela que não possibilita que o cidadão possa participar plenamente 
da vida social nas suas mais diferentes esferas. No que diz respeito ao objeto de pesquisa deste texto, percebemos que a exclusão se dá de 
diversas formas, desde as barreiras físicas e estruturais, ate a inserção no mercado de trabalho, passando pelo acesso e permanência nas 
instituições de ensino.
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Com o passar dos anos e do fortalecimento do modo de produção capitalista, concepções a 
respeito do individualismo humano, da diferença, do direito e dos valores incidem de alguma forma 
na visão que se tem das pessoas com deficiência. A não produtividade (segundo moldes capitalistas) 
ainda era vista negativamente e a avaliação social dos indivíduos tinha como base a aptidão ou não para 
produzir e manter o sistema. Apenas no século XX, em meio à multiplicidade de leituras sobre a questão 
da deficiência, é que se volta à atenção para a estruturação de modelos de ensino inclusivos e políticas 
públicas de inserção social.

Segundo definição da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 
promovida pela ONU e promulgada pelo Decreto nº 6.949 de 25 de Agosto de 2009:

Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza 
física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, 
podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições 
com as demais pessoas (Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009 – Artigo 1).

 
            O debate sobre a questão das pessoas com deficiência no que tange sua participação em sociedade 
e às políticas públicas a elas referentes, ainda é recente. Os primeiros passos da discussão foram dados 
em meados da década de 1960 pela sociedade civil, que por meio de grupos familiares, organizações 
sociais e pelas próprias pessoas com deficiência – que traziam a sua realidade para primeiro plano – 
conseguiram dar visibilidade à questão e possibilitaram a transferência do debate do âmbito individual e 
familiar ao âmbito estatal. No final dos anos de 1980 verificamos um marco legal importantíssimo para 
a questão, pois a Constituição cidadã, promulgada nos anos de 1988, institui legalmente esses direitos, 
buscando superar os estigmas e também o caráter caritativo das ações voltadas a esse público, dando-lhe 
assim, um cariz de política pública.

Durante muito tempo a visão que se tinha das pessoas com deficiência estava relacionada a 
algum “defeito” – físico, sensorial e/ou cognitivo – que necessitaria de intervenção médica para, então, 
proporcionar o ajustamento dessa pessoa com as demais, a fim de que ela se adaptasse. O tratamento 
dispensado às pessoas com deficiência estava ligado a um suporte assistencialista que pouco ou nada 
contribuía para a participação desses indivíduos na vida coletiva, pelo contrário, reforçava a visão 
excludente que a sociedade assumia. 

A partir do momento que o debate sobre essas questões começam a ganhar forma, vários outros 
pontos passam a ser problematizados, tais como: participação nas decisões referentes às políticas 
públicas voltadas ao atendimento dessa parcela da população; inclusão por meio da acessibilidade, da 
educação, do trabalho e da tecnologia; efetivo cumprimento da lei para garantia de direitos; igualdade de 
oportunidades nas diversas esferas da vida social e combate à discriminação.

Entretanto, um desafio persistente é a superação da invisibilidade desses sujeitos. Sobre este 
tema abriu-se uma discussão no Brasil a partir do trabalho do pesquisador e psicólogo social Fernando 
Braga da Costa, que aborda a invisibilidade pública dos garis com base nas relações e funções sociais 
a partir da divisão do trabalho. Essa invisibilidade pública é derivada de um longo processo histórico 
e menospreza a condição de um indivíduo ou de um grupo em relação a outro devido a determinadas 
condições. Segundo Costa (2008):

A invisibilidade pública – construção social e psíquica – tem a força de ressecar 
expressões corporais e simbólicas dos humanos então apagados. Pode abafar a voz 
e baixar o olhar. Pode endurecer o corpo e seus movimentos. Pode emudecer os 
sentimentos e fazer fraquejar a memória. Faz esmorecer – em todos estes níveis – o 
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poder de aparição de alguém.

Ferreira (2008), em seus estudos, assevera que “a deficiência obscurece a pessoa-sujeito de direito 
que possui uma deficiência”. O processo de invisibilidade desse indivíduo pode ser entendido como 
uma descaracterização de sua condição humana e cidadã por conta da limitação – seja ela cognitiva, 
sensorial ou física. A sociedade olha para a pessoa com deficiência e enxerga apenas o conjunto de suas 
restrições, em detrimento de suas possibilidades. Esse fenômeno se reflete no meio social e na garantia 
de participação dessa parcela populacional nos mais diversos segmentos, visto que surgem inúmeros 
percalços para que essas pessoas consigam viver e conviver dentro da coletividade.

Como podemos perceber, as pessoas com deficiência precisam ser socialmente reconhecidas e 
ter seus direitos garantidos. Deste modo, entendemos que a Política de Educação – pensada de maneira 
articulada a outras políticas – é estratégica e se apresenta como uma possibilidade concreta para o 
desenvolvimento, a visibilidade e a construção de conhecimentos para este grupo. 

EDUCAÇÃO E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: A CONSTRUÇÃO DE UMA RELAÇÃO 
POSSÍVEL

Como vimos anteriormente, as pessoas com deficiência, ao longo dos anos, foram conquistando 
espaço e visibilidade social através do debate e da construção coletiva e política. Nesse sentido, esta 
sessão visa apresentar os principais avanços obtidos no âmbito da educação – em especial superior – 
para as pessoas com deficiência. Para alcançar tal objetivo, tomaremos como objeto de análise os anais 
das três primeiras Conferências Nacionais dos Direitos da Pessoa com Deficiência, realizadas nos anos 
de 2006, 2008 e 20122. 

Em maio de 2006 aconteceu na cidade de Brasília a I Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência, importante marco na trajetória de luta desse segmento. Esse encontro promoveu espaços 
de participação social e política e contou com representações da sociedade civil e do poder público. 
Foi um marco na gestão participativa das políticas sociais direcionadas às pessoas com deficiência em 
que o tema central abordou a questão da acessibilidade. Um ponto de destaque nesta conferência foi a 
participação efetiva de pessoas com deficiência, aproximadamente 25% dos 1.500 participantes. 

Os Painéis Temáticos realizados em dois dias da I Conferência abordaram o aspecto da 
acessibilidade necessária ao turismo, à educação, à saúde, à linguagem, entre outros, e os mecanismos 
que têm sido utilizados para chegar a esse fim. 

A abordagem da acessibilidade na educação é posta tendo por base estratégias e ações implantadas 
em escolas, por meio de uma mudança pragmática no sistema educacional. Busca-se, ao invés de 
trabalhar o aluno com deficiência para que este adeque-se ao sistema de ensino, preparar o sistema para 
que este receba o aluno. Inverte-se o processo, organizam-se os serviços e os recursos objetivando tanto 
a transformação das escolas como das práticas sociais. 

2  Aconteceu em Brasília, entre os dias 24 e 29 de abril de 2016 a IV Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência, as deliberações e anais desta conferência, no momento da pesquisa para confecção deste estudo, não esta-
vam disponíveis para consulta e portanto, não foram incorporadas ao mesmo.
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A fala dos participantes não deixa de elencar as barreiras existentes e a necessidade latente de 
superá-las. É necessário trabalhar o ambiente educacional, a comunidade, a família e utilizar o respaldo 
da lei para conseguir superar os obstáculos. A histórica invisibilidade das pessoas com deficiência não 
pode ser naturalizada, tampouco ser argumento para rejeitar sua presença nos ambientes de ensino. 
Deve-se buscar não só a presença de pessoas com deficiência nesses espaços, mas principalmente sua 
participação efetiva e processo de aprendizagem com qualidade. 

A política de educação no painel intitulado “Educação Inclusiva” dirige-se às pessoas com 
deficiência que, por conta de sua condição, não têm acesso à educação ou enfrentam barreiras para sua 
participação e aprendizagem. Às vezes a pessoa com deficiência até está dentro do espaço educacional, 
mas não está sendo garantido a ela o direito à escolarização ou à educação inclusiva por meio de uma 
rede integrada de serviços que permita o atendimento adequado de suas necessidades e limitações. Pauta-
se a Política Nacional de Educação Inclusiva, que prevê a rede de apoio à inclusão, a rede de serviços 
que garantam a inclusão, o atendimento das necessidades e limitações, o enfrentamento das barreiras e a 
universalização do acesso à educação com qualidade.
             No painel “Trabalhando com as competências: Uma experiência de inclusão escolar no ensino 
médio”, busca-se demonstrar um trabalho que está sendo desenvolvido em algumas escolas de São 
Paulo e uma em Santos. Trata-se de um novo caminho de manutenção das relações entre o processo 
de aprendizagem e aluno com deficiência. Segundo a psicóloga Nancy Costa Pagnanelli, mediadora 
da mesa, é preciso adequar ao adaptar, ou seja, adequar o sistema às necessidades daquele aluno. Na 
medida em que se estimulam as competências do aluno com deficiência, ela cria seus próprios processos 
e estratégias de raciocínio que promovem sua autonomia.
            As deliberações da I Conferência, no que se refere à educação, são, de maneira geral, exigência 
no pleno atendimento das especificidades das deficiências; criar no Ensino Fundamental a disciplina de 
Direito e Cidadania; promover mudanças na ação pedagógicas das escolas; divulgar nos níveis de ensino 
Fundamental e Superior os direitos e as características pertinentes a cada deficiência; garantir vagas para 
alunos com deficiência no ensino regular, no primeiro e segundo turnos, independentemente da faixa 
etária; disseminar os conceitos de acessibilidade e inclusão nos programas e ações desenvolvidos pelo 
MEC no ensino básico e superior; viabilizar o transporte adaptado para alunos com deficiência; incluir 
como comunicação suplementar e alternativa no currículo escolar a Libras, o sistema de Braille e as 
várias formas de comunicação utilizadas por pessoas surdo-cegas; garantir a entrega, antes do período 
letivo, de todo material didático adaptado à necessidade da pessoa com deficiência; garantir que as 
unidades escolares estejam aptas a trabalhar com todas as deficiências. 

É importante salientar que, também no ano de 2006, aconteceu a Convenção sobre os Direitos 
da Pessoa com Deficiência, promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU). Deu-se destaque 
para o protagonismo das pessoas portadoras de deficiência, como sujeitos-agente que puderam ser 
ouvidos. Segundo o livro Avanços das Políticas Publicas para Pessoas com Deficiência, este evento teve 
impacto fundamental para a elaboração de políticas no Brasil, pois “a Convenção foi internalizada com 
equivalência de emenda constitucional em 2008, pelo Decreto Legislativo nº 186/2008 e foi promulgado 
pelo Decreto nº 6.949/2009, nos termos previstos no Artigo 5º, §3º da Constituição Federal”.

No ano de 2008 ocorreu a II Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Este 
evento teve como tema central a “Inclusão, Participação e Desenvolvimento – Um novo jeito de avançar”, 
o que evidencia uma maior atenção não só em promover os direitos da pessoa com deficiência ou sua 
acessibilidade, mas o estabelecimento de um lugar destinado a elas em processos que proporcionem o 
desenvolvimento nacional, como, por exemplo, a inserção no mercado de trabalho. Essa Conferência 
contou com três eixos temáticos, sendo eles: I – Saúde e Reabilitação Profissional, II – Educação e 
Trabalho e III – Acessibilidade, e foi palco de disseminação, contribuição e debate da Agenda Nacional 
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de Inclusão das Pessoas com Deficiência, lançada pelo Governo Lula no ano anterior, que significou um 
enorme avanço na articulação dos direitos das pessoas com deficiência e foi caminho para a inclusão da 
temática na agenda governamental de políticas públicas. 

Durante o evento, a fala da professora Drª. Rita Vieira Figueiredo contempla a perspectiva 
da educação como direito universal aliada aos conceitos de inclusão e diversidade. As desigualdades 
presentes no contexto educacional e que geram barreiras no ambiente social excluem as pessoas que 
possuem alguma dificuldade física, sensorial e/ou mental. No ambiente escolar, a pessoa com deficiência 
pode sofrer as consequências da exclusão quando ela é impedida de acessar a escola, ou quando ela 
acessa a escola, mas não consegue, segundo a fala da professora, “(...) se apropriar dos conteúdos 
escolares que são conquistas da própria humanidade ao longo dos anos (...)”. Rita Vieira Figueiredo 
vislumbra a dimensão escolar inclusiva para além do papel instrutivo – seria um ambiente de educação 
e de possibilidades de construção do conhecimento. Essa inclusão seria, portanto, para todos (portadores 
de alguma deficiência ou não). A construção de uma escola inclusiva, segundo a palestrante, passaria 
pela edificação de uma cultura, política e práticas de inclusão. Essas mudanças, que permeariam a 
modificação de práticas e de cultura, levariam à ruptura com preconceitos e discriminações.

De modo geral, as deliberações da II Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
pertinentes à área da educação foram: disponibilizar e garantir recursos orçamentários para programas e 
projetos, assegurando a participação das pessoas com deficiência; implantar e implementar em todas as 
escolas, salas de recursos multifuncionais; assegurar a educação profissional da pessoa com deficiência; 
garantir implantação e implementação de centros de atendimento e apoio especializados, com equipe 
multiprofissional, para alunos com deficiência. 

No final de 2012 foi realizada, também na Capital Federal, a III Conferência Nacional dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência, contando com delegados representantes das diversas esferas de 
Poder, servidores, especialistas e membros da sociedade civil que discutiram o tema “Um olhar através 
da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, da ONU: novas perspectivas e desafios”. 

No que se refere à esfera educacional, as deliberações trazem, de modo geral, garantir o acesso 
aos conhecimentos curriculares com respeito às necessidades de cada pessoa com deficiência; garantir 
o direito dos estudantes portadores de deficiência de serem avaliados em todos os níveis da educação;  
determinar número máximo de 20 alunos em salas de ensino regular quando houver alunos com deficiência, 
além de garantir material, tecnologia e pessoal apoio para esses alunos; efetivar a articulação intersetorial 
para garantir a escolarização dos estudantes público alvo da educação especial; valorizar os profissionais 
que atuam na Educação Especial garantindo os mesmos direitos dados aos demais profissionais da 
educação; garantir o monitoramento do programa Escola Acessível; garantir condições de acesso e 
permanência dos estudantes com deficiência, em todos os níveis e modalidades de ensino; garantir carga 
horária de estágio supervisionado para cursos de graduação visando a formação inicial de profissionais 
destinados a práticas junto as pessoas com deficiência;  capacitação e formação continuada na área de 
educação especial para todos os profissionais da unidade escolar; desenvolver ações que contemplem o 
envolvimento da família nas soluções de inclusão educacional; garantir recursos didáticos e tecnológicos 
que atendam às necessidades do público alvo da educação especial; garantir plena acessibilidade aos 
cursos de graduação e pós graduação, incluindo ações afirmativas de acesso e permanência; garantir 
recursos para, no mínimo, um Centro de Atendimento Multidisciplinar por município; criar Centros de 
Atendimento Avançados ou dar plenas condições às entidades já existentes; garantir o funcionamento de 
escolas especiais de boa qualidade para atender a toda pessoa com deficiência; garantia da participação 
do estudante público alvo da educação especial nas aulas de Educação Física e nas ações esportivas, 
de lazer, recreação, arte e cultura, através da oferta dos serviços e recursos necessários; reconhecer 
a surdocegueira como deficiência específica; instituir através de lei o papel do cuidador nas escolas; 
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efetivar o atendimento escolar domiciliar aos alunos com graves acometimentos físicos ou mentais que 
impossibilitem sua participação no ambiente escolar e garantir o acesso de pessoas com deficiência a 
bolsas de iniciação científica, bolsa universitária e de estágio. 

Aspectos como a integralização de disciplinas de Acessibilidade e Inclusão nas matrizes 
curriculares em todos os níveis de ensino; a obrigatoriedade do atendimento educacional especializado em 
classes comuns; a necessidade da ampliação de cargos e profissionais, em todos os espaços educacionais 
(públicos e privados), para atuarem diretamente com pessoas com deficiência; a adoção nacional de 
medidas específicas às necessidades desse público na realização de concursos e provas de vestibular; 
a garantia de acessibilidade física e arquitetônica dos espaços; o incentivo à criação de novos cursos 
e ampliação dos cursos existentes de Libras e Braille, além de inserir essa forma de comunicação nas 
matrizes curriculares de cursos de bacharelado e licenciatura; o acesso a tecnologias do sistema de 
comunicação suplementar e a salas multifuncionais; a disponibilidade de acervos públicos e materiais 
didáticos adaptados às particularidades de cada deficiência; a promoção de políticas que busquem a 
sensibilização e o combate ao preconceito e à discriminação das pessoas com deficiência; a promoção da 
realização de concurso para que profissionais de Libras e Braille componham os quadros das Instituições 
de Ensino e o fomento às contribuições das Instituições de Ensino e Pesquisa para assuntos de interesse 
desse público são pontos comuns encontrados nas deliberações das três Conferências supracitadas.  

A retomada desses pontos dá margem a reflexões e questionamentos. Será que os esforços públicos 
tem sido suficientes para garantir a implantação efetiva dessas deliberações? Qual a importância posterior 
que está sendo dispensada aos produtos dessas Conferências? A retomada de deliberações já discutidas 
em Conferência anterior seria o reflexo da necessidade de mudanças ou adaptações?

No que diz respeito ao ensino superior, pouco é citado de maneira específica. Porém, as deliberações 
voltadas à área da educação comtemplam, de modo macro, todas as suas esferas. Se tais medidas forem 
realizadas desde o ensino básico, perpassando por todo processo educacional, certamente terão reflexos 
no ensino superior e promoverão mudanças na inserção desse público.

Devemos, por fim, destacar um importante e atual avanço na legislação brasileira para pessoas 
com deficiência, a  Lei nº 13.146 de 6 de julho de 2015. Ela é um importante instrumento de emancipação 
civil e social destinado, segundo a própria lei, “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”. 

Conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência (2015), a referida lei em seu capítulo IV 
trata sobre o direito à educação. São elencadas diversas incumbências ao poder público que visem 
garantir, de modo geral, um atendimento educacional especializado, bem como acessibilidade e combate 
à discriminação. Uma pessoa com deficiência, ao ingressar em uma instituição de ensino, deve ser assistida 
de maneira adequada em suas necessidades para que possa ter as mesmas possibilidades educacionais 
que qualquer outro estudante.

No contexto do ensino superior, precisamos entender que as Universidades são instituições 
que, dentre outros objetivos, promovem a inclusão social através do conhecimento, que se configura 
como uma importante ferramenta emancipatória, logo, tem um importante papel na construção de uma 
sociedade inclusiva e na visibilidade social das pessoas com deficiência, não como objetos de pesquisas, 
mas, sobretudo, como sujeitos pesquisadores e produtores de conhecimento. 

Desde os anos 2000 as Universidades brasileiras têm adotado o sistema de reserva de vagas a 
estudantes carentes, afrodescendentes, indígenas e deficientes. Dessa maneira, a partir de um percentual 
das vagas destinada exclusivamente a esses grupos – em geral, deficientes e indígenas são agrupados 
e compõem um mesmo grupo – busca-se que essas pessoas tenham acesso ao ensino superior e, 
consequentemente, às melhorias em suas perspectivas de vida.
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Apesar da criação do sistema de reservas de vagas para pessoas com deficiência, não é só através 
dessa medida que, de fato, teremos a inclusão dessa parcela da população no ensino superior. Não 
é comum encontrar pessoas com deficiência representadas nas Universidades, nem ter visivelmente 
presente os mecanismos que promovam sua verdadeira inserção nesses espaços. Isso pode se dar porque 
as pessoas com deficiência, mesmo com a opção de utilizar a reserva de vagas, ao ingressarem nas 
Instituições de Ensino Superior, não se sentem partícipes daquele ambiente, que de um modo geral não 
tem estrutura física e de recursos humanos para receber estes estudantes. Deste modo, não recebem o 
suporte necessário para promover o aprendizado em condições de igualdade com os demais estudantes.  

Os estudantes com deficiência enfrentam inúmeras dificuldades – físicas, de transporte, de 
comunicação, de orientação, de acesso a materiais, etc. – que, de uma maneira ou de outra, limitam ou 
mesmo impedem a sua permanência no ensino superior. As instituições são, muitas vezes, ineficientes 
em definir estratégias gerais que atendam todos os tipos de necessidades, visto que para cada deficiência 
existem demandas diferentes, o que acaba por gerar evasão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como podemos observar no decorrer deste artigo, as pessoas com deficiência sofrem um 
processo histórico de não pertencimento social e não reconhecimento de suas lutas. Entretanto, nas 
últimas décadas, vivencia-se no Brasil e no mundo um movimento que visa desconstruir essa cultura 
discriminatória. 

Sabemos que este não é um processo fácil e simples, pois requer não apenas uma mudança 
cultural, mas também um fortalecimento das pessoas com deficiência como sujeitos partícipes na 
formulação, implantação e utilização de políticas e avanços normativas e legais.

Uma importante política para a mudança de cultura em relação às pessoas com deficiência é a 
Educação. Seja através da produção de conhecimento – nas mais diversas áreas – bem como na inserção 
de pessoas com deficiência nos espaços acadêmicos. Sabe-se que as instituições de ensino superior têm 
o papel de promover a mudança na visão que se tem da pessoa com deficiência e utilizar de seus espaços 
para dar continuidade à integração dessas pessoas. Nas Conferências de que trataram este artigo, muito 
se dialoga a respeito do ensino, com ênfase particular no nível básico, em que tenta aliar o processo de 
inclusão ao processo de formação de crianças e adolescentes. Deste modo é fundamental pensar que o 
ensino superior possua, também, um processo de educação inclusiva. 

Reconhecemos que as leis que definem sistemas de reserva de vagas para pessoas com deficiência 
representam um avanço significativo, porém, entendemos que esta é apenas uma ação e que deve ser 
aliada a outras. O fato dessa parcela da população passar a ter acesso às Universidades não muda sua 
deficiência, logo, tão importante quanto preocupar-se com o acesso é envidar esforços na permanência 
desses sujeitos. Neste sentido, as Instituições de Ensino Superior devem proporcionar a adequação dos 
equipamentos didáticos, dos acervos, o uso de tecnologias apropriadas, a adaptação física dos locais, 
a qualificação e disponibilização de profissionais aptos a lidar com todos os tipos de deficiência, para 
viabilizar a permanência e o aprendizado. 

Por fim, acreditamos que a o ambiente universitário deve ser democrático e adequado a fim de 
promover a integração e desenvolvimento de todos os estudantes. Buscamos com este artigo apresentar 
alguns elementos iniciais para debater a presença, dentro da comunidade acadêmica, de pessoas com 
deficiência. Novos estudos precisam ser desenvolvidos para que consigamos identificar se as vagas 
destinadas às pessoas com deficiência nas universidades têm sido preenchidas e qual tem sido a 
qualidade de ensino e acesso oferecido a esses sujeitos. É fato que essas pessoas existem e estão a cada 
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dia assumindo protagonismo nas discussões que lhes dizem respeito. Resta-nos combater os motivos da 
persistência da invisibilidade que os assombra.
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