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RESUMO

A Pesquisa será composta pela análise de dados acerca da inclusão da pessoa com deficiência no Ensino Superior, notadamente os Cursos de 
Direito das Instituições de Ensino Públicas, Privadas e Confessionais. Inicialmente, será realizada uma análise bibliográfica sobre a inclusão e a 
efetividade da legislação, em que se tentará provar que a exclusão social é realidade. Em um segundo momento, será elaborado e aplicado 
questionário às Instituições de Ensino Superior Pública, Privada e Confessional, com o objetivo de catalogar os estudantes com deficiência e se é 
relevante o impacto no aspecto profissional. Concluídas as pesquisas e os resumos dos livros e artigos pertinentes, o objetivo será a redação de 
um artigo acadêmico sobre o ensino superior do Direito e a inclusão dos estudantes com deficiência no âmbito do Município do Rio de Janeiro. O 
direito das pessoas com deficiência no ordenamento jurídico brasileiro é relativamente novo, pois somente a partir da Constituição Federal de 
1988 é que começou a ser publicada, pelos entes federativos, relevante legislação voltada a este setor. Apesar de ser considerada como uma das 
legislações mais avançadas do mundo, pelas práticas de ações afirmativas que muitos países não possuem, o Brasil apresenta problema na falta 
de efetividade de suas leis, uma vez que são sistematicamente descumpridas em todas as áreas, por todos os setores, principalmente 
administração pública e sociedade, em que o sentimento de falta de impunidade é latente. O Estado brasileiro, inclusive, é signatário, dentre 
outras, da Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, internalizada em nosso ordenamento com força de Emenda 
Constitucional. Na constatação dessa verdade - a legislação existe e cria condições para assegurar à pessoa com deficiência o pleno exercício de 
seus direitos básicos, tais como, educação, saúde, trabalho, desporto, lazer, previdência social, transporte, habitação, cultura e a todos os direitos 
decorrentes da legislação em vigor, que lhes propicie bem-estar pessoal, social e econômico é preciso um trabalho de informação e 
conscientização da sociedade e, principalmente, da pessoa com deficiência sobre esses direitos. Através do estudo da legislação existente sobre 
direitos das pessoas com deficiência, a Pesquisa pretende demonstrar que o ordenamento brasileiro não é aplicado da forma necessária nas áreas 
sociais, em que há falta de efetividade desses direitos, pela não observância das normas pelo Estado, sociedade e Instituições de Ensino Públicas e 
Privadas, e o sentimento de impunidade pelo seu descumprimento. A Pesquisa será realizada por amostragem, e contará com dados internos, 
coletados junto a uma Universidade Pública Federal e a duas Particulares, uma confessional, todas situadas no Município do Rio de Janeiro, para 
se determinar em que medida existe efetividade na implementação de medidas de inclusão social de pessoas com deficiência nos Cursos de 
Ciências Jurídicas promovidos pelas Instituições de Ensino. Em conclusão, a presente pesquisa pretende demonstrar a veracidade da afirmativa de 
que a legislação dos direitos das pessoas com deficiência carece de efetividade na área da educação do ensino jurídico superior. A Pesquisa faz 
parte do Programa de Pesquisa Produtividade da Universidade Estácio de Sá e está em andamento, em que um artigo já foi elaborado para 
publicação, tendo sido aprovado, em uma Coletânea de Direito Internacional,
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