


ualidade do curso, grade
curricular, localização do
campus, custo da matrícula,
preço das mensalidades:

para a maioria das pessoas, esses são os
itens que contam na hora de escolher a
instituição de ensino na qual pretende
estudar. Mas esses fatores nem de longe
são suficientes para os portadores de
deficiências, geralmente excluídos do
mundo acadêmico pela falta de infra-
estrutura adequada para atendê-los. De
fato, apesar da obrigatoriedade de
instalação de rampas de acesso, de
elevadores e de banheiros especiais,
algumas escolas e faculdades não
respeitam essa norma - e quando
respeitam, muitas vezes o fazem apenas
em alguns prédios ou andares da
instituição. Por exemplo, uma
importante universidade paulista
oferece cursos de pós-graduação no
terceiro andar de um dos seus edifícios,
acessível apenas por meio de escadas;
em outra, queixam-se os alunos, os
elevadores estão sempre quebrados, e
nos laboratórios de uma terceira não há
espaço suficiente para cadeira de rodas.
Esses descuidos inviabilizam a
freqüência de pessoas com dificuldade
de locomoção - por exemplo, cegos,
tetraplégicos ou com mobilidade
reduzida, como obesos e idosos -, que
também sofrem, no seu dia-a-dia, com
transportes inadequados, calçamento
em péssimo estado, trânsito intenso e
segurança - sim, elas ainda são alvos
fáceis de assaltos.

Para essas pessoas, a melhor forma
de romper os entraves da exclusão e
adquirir a formação de que necessitam
para entrar no mercado de trabalho -
direito garantido pela Lei de Cotas n°
8.213/1991, que obriga empresas com



ALUNOS ESPECIAIS

Com licença, eu vou à luta!

Flávia Cintra: deficiência
como característica da

diversidade humana

Tetraplégica aos 18 anos, após um acidente automobilístico, Flávia Cintra
não hesitou em arregaçar as mangas e ir à luta, assumindo uma posição de
destaque contra a exclusão de portadores de deficiências. Fundou o Centro de
Vida Independente de Santos (CVI); criou e desenvolveu o Programa de Cons-
cientização em Escolas e Universidades - Portador de Deficiência: Mito x Fato;
participou, como bolsista da ONU, do International Leadership Fórum for Woman
with Disabilities, o encontro internacional de lideranças formadas por mulheres
portadoras de deficiência, ocorrido em 1997, em Washington D.C., EUA. Atual
vice-presidente do Instituto Paradigma - uma Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público (Ocip), sem fins lucrativos, que promove a inclusão social -, ela
experimentou aquilo que recomenda: a formação profissional via ensino a distân-
cia. De fato, Flávia fez o curso de Marketing de Serviço, da FGV Online. "Foi uma
experiência excelente. Antes de começar o curso, acreditava que seria uma
atividade muito solitária. Mas a realidade foi diferente, pois o professor de ensi-
no a distância tem nome, sim, tem rosto! Também desfaz dúvidas, comenta,
marca reuniões. A EAD é muito mais pessoal e interativa do que eu poderia
imaginar", comenta Flávia, que acentua a importância desse tipo de ensino na

capacitação de profissionais portadores de
deficiências. "Eles devem se qualificar. Não
é só porque existe a Lei de Cotas que eles
têm emprego garantido." E, é importante
lembrar, no Brasil existem, atualmente, cer-
ca de 25 milhões de pessoas com algum
tipo de deficiência que podem se beneficiar
dessa modalidade de ensino.

Para Flávia, o momento favorece a inclu-
são. "Finalmente, a deficiência está sendo
considerada mais uma característica da di-
versidade humana. Por isso, o fato de a 7a

Convenção Internacional e Integral para a
Promoção e Proteção dos Direitos das Pes-
soas com Deficiência, realizada no início de
2006, ser baseada na incorporação de prin-
cípios de igualdade de oportunidades é um
sinal de que estamos avançando. E isso se
reflete também no desenvolvimento dos pro-
jetos do Instituto Paradigma, que buscam
preparar e formar os profissionais de edu-
cação para trabalhar com as pessoas com
deficiência e garantir sua acessibilidade físi-
ca e pedagógica. Um bom exemplo disso
são os cursos que estamos realizando em
parceria com a FGV Online."



mais de cem funcionários a
contratarem de 2% a 5% de
profissionais com deficiências - pode
ser o ensino a distância, ainda que,
verdade seja dita, essa modalidade não
tenha sido criada especialmente para
esse tipo de usuário.

De direito e de fato
"Mas, é igualmente verdade, as

características do ensino a distância
favorecem aos portadores de
necessidades especiais", explica o
professor Karl Albert Diniz de Souza,
diretor-geral da Universidade Virtual

Brasileira (UVB). "Aponto três dessas
características: a flexibilidade de
horário, que permite estudar quando se
está realmente motivado - afinal, nem
todas as sextas-feiras, às 21 horas, você
está com vontade de estudar
matemática financeira! A segunda
característica é a segurança, um fator
importantíssimo nas grandes cidades; e
a terceira é a não-distinção por faixa
etária, que pode atrapalhar os cursos
presenciais - os estudantes mais velhos
sentem-se desconfortáveis ao lado dos
mais jovens; da mesma forma, as
pessoas portadoras de deficiência

"Tomo banho, janto, ponho o pijama
e... vou para a faculdade!"

Quem fala é o analista de sistema Laércio Sant'Anna, 40 anos, cego de
nascença, aluno - dizem que é o melhor! - do 5° módulo do curso de Adminis-
tração da Universidade Virtual Brasileira [UVB). Entusiasta do ensino a distân-
cia, ele acha "uma delícia" a rotina com a qual encerra seu dia, principalmente
quando a compara com a experiência vivida anos atrás, ao fazer o curso técni-
co de Análise de Sistemas nos moldes tradicionais. "Apesar de contar com a
boa vontade de professores e colegas de classe, eu me sentia matando um
leão por dia ao tentar conciliar a minha condição à vida escolar e às necessida-
des do curso", ele recorda. Mas o esforço valeu a pena, pois há 18 anos
Laércio trabalha na Prodam - Centro de Processamento de Dados do Municí-
pio, oferecendo suporte a produtos especiais para portadores de deficiência.
Também é membro de comissões da Associação Brasileira de Normas Técni-
cas (ABNT) que estudam as normas de acessibilidade para a internet, e parti-
cipou do desenvolvimento do Bradesco Internet Banking para deficientes vi-
suais, um produto mundialmente reconhecido.

Para Laércio, a decisão de fazer a sua graduação a distância não poderia ser
mais acertada. "Em minha casa, tenho um ambiente mais tranqüilo e, conse-
qüentemente, mais favorável ao aprendizado. Atualizo e amplio meus conheci-
mentos, agregando uma macrovisão do mundo em que vivo e atuo. E tudo isso
no meu ritmo, sem perda de tempo, nem deslocamentos pela cidade, de forma
segura. Acredito que essa forma de ensino ajuda muitíssimo aos portadores de
deficiência e poderá auxiliar ainda mais, desde que sejam usadas técnicas ade-
quadas a esse usuário."
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A EDUCAÇÃO A

DISTÂNCIA PERMITE

QUE AS DIFERENÇAS

SEJAM RESPEITADAS,

NA MEDIDA EM QUE

TAMBÉM RESPEITA

O RITMO E O

TEMPO DE CADA UM

também podem ficar constrangidas
frente aos outros. Resumindo, a EAD
permite que as diferenças sejam
respeitadas, na medida em que também
respeita o ritmo e o tempo de cada um.
É importante enfatizar, ainda, que,
teoricamente, a sociedade busca a
inclusão de todos os indivíduos - vide a
Lei de Cotas -, mas até recentemente
não oferecia capacitação para as vagas
disponíveis. Isso está mudando graças
ao ensino a distância, certamente um
instrumento que permite a passagem de
uma situação de direito para uma
situação de fato."

Tecnologia a favor da inclusão

Dosvox, Virtual Vision, Jaws: esses são os softwares sintetizadores de voz
mais conhecidos e utilizados no Brasil pelos portadores de deficiência visual -
graças a eles, um cego acompanha um curso on-line, na medida em que, ao ser
instalados no computador, eles "traduzem" oralmente o conteúdo transmitido.
Segundo o analista de sistemas Laércio Sant'Anna, cego, todos esses softwares
apresentam semelhanças. "Eles oferecem mais ou menos as mesmas funções,
mas operam de maneira própria." E possuem mais uma vantagem: é fácil obtê-
los. O Dosvox, por exemplo, é gratuito e pode ser encontrado no site da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro; o Virtual Vision é oferecido gratuitamente pelo
Banco Bradesco aos seus correntistas cegos; e o Jaws, distribuído pela Laramara,
custa cerca de US$ 1,5 mil. Mas Laércio Sant'Anna alerta que, apesar do
computador ser um equipamento da maior importância para o cego, ele não é
tudo. "A inclusão não acontece somente com tecnologia; é imprescindível que
haja também educação."

Para Frederica Padilha, do Instituto Paradigma, é importante, ainda, garantir
a acessibilidade a esses instrumentos de inclusão e assegurar o acesso irrestrito
à informação - ou seja, qualquer pessoa deve ser capaz de utilizá-los, incluindo
as portadoras de deficiência. Para que isso ocorra, recomenda aos especialis-
tas na formatação desse tipo de produto criar páginas universalmente disponí-
veis a diferentes tipos de usuários; tornar todos os elementos do site acessíveis
via teclado; e testar a acessibilidade em diversos browsers. Flávia Cintra, vice-
presidente do Instituto Paradigma, completa: "Ao desenvolvermos nossos pro-
dutos, o fazemos para serem universais, utilizáveis por qualquer pessoa, e esse
cuidado não constitui um custo extra. Buscamos sempre estratégias que facili-
tem o processo de inclusão."

Text Box
Fonte: Guia de Educação A Distância, ano 4, n. 4, p. 90-94, 2007.




