
Aprendendo a integrar 
 
Capacitação é fundamental para a inclusão de deficientes na graduação 
 
Imagine: no primeiro dia de aula, você entra na sala para iniciar mais um semestre letivo e, 
logo de cara, se depara com um deficiente visual carregando uma pilha de livros e sentado na 
primeira fileira. Seria um estudante perdido que, por engano, entrou na turma errada? Nada 
disso. Ele faz parte dos recém-ingressos da universidade e, inclusive, será seu aluno pelos 
próximos seis meses. E aí? Você, como professor, estaria preparado para enfrentar uma 
situação como esta? Saberia transmitir os seus conhecimentos para ele? Se a resposta for não, 
então comece a pensar nisso, porque a presença dos alunos especiais nos corredores das IES 
(Instituições de Ensino Superior) é cada vez mais freqüente.  
 
Que o acesso à Educação é um direito de todos, independe da origem étnica, social ou 
religiosa, todo mundo sabe. Mas, o que muita gente parece esquecer é que os portadores de 
deficiência - seja ela visual, auditiva ou física - também fazem parte deste grupo. É, portanto, 
uma obrigação as universidades brasileiras se estruturarem para receber essas pessoas. A 
própria LDB (Lei de Diretrizes e Bases), inclusive, prevê a acessibilidade como um dos itens 
para instruir os processos de autorização e de reconhecimento de cursos, e de credenciamento 
de instituições. 
 
No entanto, será que a acessibilidade, por si só, garante uma educação uniforme e sem 
discriminação? Quanto a isso, os especialistas são unânimes e afirmam que muitas outras 
ações devem ser realizadas simultaneamente. "O que não quer dizer que os recursos e os 
meios não sejam importantes. Ao contrário, eles são essenciais, mas sozinhos não constituem 
a educação, o principal objetivo de uma universidade", afirma a coordenadora do PPNE 
(Programa de Apóio às Pessoas com Necessidades Especiais) da UnB (Universidade de 
Brasília), Patrícia Neves Raposo.  
 
Assim, no topo desta lista está a capacitação dos docentes, que nem sempre estão preparados 
para trabalhar com alunos especiais. Afinal, embora hoje em dia seja mais comum, não é tão 
freqüente a presença de um estudante deficiente dentro de uma universidade. E mais, a 
maioria dos docentes, lá atrás, na formação acadêmica, não recebeu a capacitação necessária 
para lidar com estes alunos. "Não estão preparados, porque não conhecem a deficiência", 
afirma a coordenadora do Centro Interdisciplinar de Atenção ao Deficiente da PUC Campinas 
(Pontifícia Universidade de Campinas), Roberta Puccetti.  
 
Pensando nisso, o Universia preparou um tutorial que vai trazer algumas dicas que irão auxiliar 
o professor em sala e, conseqüentemente, colaborar para o processo de aprendizagem de um 
estudante deficiente físico, visual ou auditivo. Clique na imagem abaixo e faça a parte também 
deste processo de inclusão!  
 
 
 
 
Mas antes de qualquer técnica ou dica, o professor precisa olhar à deficiência de uma outra 
maneira. Não ressaltar os seus limites e sim suas possibilidades. "Assim será possível conhecer 
a deficiência e, por conseguinte, saber trabalhar com ela de forma produtiva", afirma Puccetti. 
O próximo passo é conhecer as especificidades do aluno. "Avaliar os problemas de aprendizado 
de cada um dos estudantes já é, ou pelo menos deveria ser, uma prática de qualquer 
educador. E isso, se torna ainda mais essencial quando este estudante possui alguma 
deficiência", afirma.  
 
Depois disso, o docente precisa se capacitar, conhecendo todas as alternativas, as técnicas, os 
meios e os recursos disponíveis que podem contribuir para a mediação pedagógica, de tal 
forma que o aluno deficiente possa ter a mesma oportunidade dos demais alunos. Nesta etapa, 
é possível seguir vários caminhos. Um deles é o site do MEC, que possui várias publicações e 
artigos sobre o tema.  



Além disso, é recomendável consultar especialistas da área de educação especial e até 
professores que já viveram situações similares. Por fim, é ideal ter um feedback do 
universitário e saber o que se pode fazer para ajudá-lo ainda mais.  
 
É importante destacar, porém, que o professor não deve se dedicar, exclusivamente, ao aluno 
com necessidades especiais. "Ele deve criar estratégias que assegurem a este estudante uma 
compreensão no processo de comunicação com a classe, que é a demanda dele", ressalta 
Luiza Russo, presidente do Instituto Paradigma. 
 
A maior barreira na educação especial, segundo Luiza, é a insegurança do professor com o 
novo e com o diferente. A especialista ressalta, no entanto, que o processo de ensino não 
difere muito do convencional. A adequação está na linguagem e não na técnica. "Por exemplo, 
o professor vai substituir a linguagem visual para a auditiva para que o aluno deficiente visual 
possa receber e construir o conhecimento", explica.  
 
A capacitação e o processo de inclusão educacional está nas mãos das universidades e dos 
próprios professores. E muito mais do que se adequar às normas de acessibilidade, é preciso 
se organizar para receber os alunos deficientes visuais, auditivos ou físicos, proporcionando 
profissionais preparados e uma educação sem discriminação.  
 
"Este tem que ser o compromisso da instituição de ensino, que possui um papel fundamental 
no processo de inclusão", garante a assessora técnica da SEESP (Secretaria de Educação 
Especial do MEC) Marlene de Oliveira Gotti. "E se as necessidades destes alunos não forem 
atendidas, eles podem e devem fazer um requerimento formal à direção da instituição 
reivindicando os seus direitos", alerta. 
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