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Mesmo nas universidades públicas que reservam vagas, deficientes beneficiados não chegam a 
1% do total de matriculados 
 
Congresso debate projeto que impõe cota de 10% das vagas em universidades públicas para 
esses alunos, mas inclusão é complexa 
 
Enquanto o Congresso debate a aprovação de cotas de 10% das vagas em universidades 
públicas para deficientes, a realidade das que já adotam esse sistema mostra que a inclusão 
dessa população no ensino superior é mais complexa do que o simples estabelecimento de um 
percentual em lei. 
 
Segundo o Mapa das Ações Afirmativas do Laboratório de Políticas Públicas da Uerj 
(Universidade do Estado do Rio de Janeiro), há 19 instituições públicas de ensino superior -de 
um total de 249 no país- com algum tipo de ação afirmativa beneficiando deficientes. Na 
maioria dos casos, são estabelecimentos de pequeno porte. 
 
A Folha selecionou quatro instituições de maior porte que já adotam o sistema há, pelo menos, 
três anos: as universidades estaduais do Rio de Janeiro, de Goiás, do Rio Grande do Sul e a 
federal do Maranhão. 
 
Em todas, o relato foi o mesmo: o percentual de deficientes beneficiados foi sempre inferior a 
1% do total das vagas ou matrículas (veja mais no quadro ao lado). 
 
Mesmo na universidade que há mais tempo reserva vagas para deficientes -e que tem 
percentual igual ao que está sendo discutido no Congresso, de 10%-, são poucos os que, na 
prática, se beneficiaram do sistema. Eles somam apenas 12 na Uergs (Universidade Estadual 
do Rio Grande do Sul), ou 0,5% do total de 2.410 estudantes. 
 
O que a experiência dessas universidades mostra é que o principal filtro não está no vestibular. 
Na Uergs, por exemplo, apenas 20 deficientes se candidataram a uma das 64 vagas destinadas 
a eles no último exame, ou seja, havia mais vagas reservadas do que candidatos aptos a elas. 
 
A constatação de que a inclusão de deficientes no ensino superior passa antes por um esforço 
na educação básica é evidenciada também pelo Censo Escolar do MEC (Ministério da 
Educação). 
 
Em 2007, o levantamento identificou apenas 16 mil deficientes no ensino médio, de um total 
de 8 milhões de estudantes, nesse nível de ensino. 
 
A diretora do Departamento de Projetos Especiais e Inovação da Uerj, Hilda Souza, diz que, 
uma vez que os alunos com alguma deficiência conseguem ingressar na universidade, há um 
outro desafio a ser vencido: dar condições para que eles concluam o curso. 
 
"A experiência destes anos de adoção da política de cotas em nossa universidade tem nos 
mostrado que somos capazes de realizar a inclusão social dos alunos pela inclusão acadêmica. 
Mas é imprescindível que tenhamos uma política de permanência para estes alunos." 
 
Para isso, ela conta que a universidade está desenvolvendo um projeto de acompanhamento 
de cada aluno deficiente, trabalhando diretamente com as unidades acadêmicas a que eles 
estão vinculados. 
 
Evasão 
 
Apesar de a evasão desse grupo na Uerj ser menor do que a média nacional, ela diz que o 
percentual de concluintes nesse grupo ainda é muito baixo. 
 



"Eles evadem menos que a média, mas parece que ficam retidos mais tempo, ou seja, não 
conseguem integralizar o curso no tempo mínimo permitido", relata a diretora. 
 
Ainda que eles sejam poucos, a inclusão de deficientes na universidade exige também 
adaptações físicas ou de procedimentos. 
 

 
 



 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 11 maio 2009, Cotidiano, p. C4. 


