
Aulas em libras e letras maiores estão entre as adaptações exigidas 
 
Para garantir que a inclusão de deficientes no ensino superior aconteça na prática, as 
universidades também precisam se adaptar, física e pedagogicamente, a esses alunos. 
 
Quando a Universidade do Estado de Goiás soube que receberia uma aluna com deficiência 
auditiva, uma das primeiras providências foi contratar um funcionário para repassar os 
conteúdos das disciplinas para a linguagem de libras. 
 
O caso aconteceu com a aluna de pedagogia Marinês Alves da Conceição. O vice-diretor da 
unidade onde ela estudará, Adelino Machado, contou que precisou entrar em contato com 
professores que deram aula para a estudante nos ensinos fundamental e médio para melhor se 
preparar para recebê-la. 
 
Os professores do curso de engenharia em energia e desenvolvimento sustentável da 
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul também tiveram que mudar alguns procedimentos 
para não atrapalhar o estudante Maurício Weber, que tem apenas 15% de visão. 
 
"Já no vestibular, minha prova teve que ser impressa com fontes ampliadas e eu tive um 
tempo adicional em relação aos demais candidatos. Em sala de aula, peço aos professores que 
não escrevam no quadro branco com cores muito claras", diz. 
 
Maurício relata que as cópias que tira de textos têm que ser ampliadas e, quando isso não é 
possível, utiliza um monóculo para ler os textos. "Mas felizmente não tenho tido grandes 
dificuldades de adaptação." 
 
Os relatos, no entanto, nem sempre são de experiências bem-sucedidas. O deficiente físico 
Alexssandro Ferreira dos Santos, 28, estuda geografia na Faculdade de Formação de 
Professores da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), em São Gonçalo. Ele conta 
que um de seus colegas desistiu do curso porque era cadeirante e não conseguia se locomover 
pelo campus. 
 
"Quando passei no vestibular, liguei para a faculdade perguntando se ela era totalmente 
acessível. Me disseram que sim, mas, quando cheguei, percebi que isso não era 
completamente verdade. Como eu ando com a ajuda de uma bengala, consigo estudar mesmo 
assim", diz. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 11 maio 2009, Cotidiano, p. C4. 


