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Se Inclui
Formação docente para inclusão e acessibilidade

A legislação brasileira referente à inclusão escolar de pessoas com deficiência é conside‐
rada, por muitos autores e pesquisadores da área, uma referência para qualquer país do
mundo. No entanto, o direito previsto em lei, decreto, política ou diretriz não garante a in‐
clusão, permanência e sucesso dessas pessoas no ambiente acadêmico. A formação do
professor é fundamental para que isso aconteça.

Esse material surge como necessidade apontada em estudos e ações nos Núcleos de
Acessibilidade das quatro instituições públicas de ensino de Goiás, sendo elas: Universida‐
de Federal de Goiás (UFG), Universidade Estadual de Goiás (UEG), Instituto Federal de
Goiás (IFG) e Instituto Federal Goiano (IFGoiano).

Em reuniões realizadas entre essas instituições verificamos, por meio dos relatos, a difi‐
culdade dos docentes de atuarem em sala de aula com alunos com deficiência atendendo
aos seus direitos e às suas necessidades, por falta de informações que proporcionam a di‐
ficuldade de atuação e preconceitos.

Em pesquisa realizada com objetivo de subsidiar esse curso, com 40 professores da UFG,
verificamos que os docentes dessa instituição dizem ter pouco tempo para curso de for‐
mação e leituras muito densas fora das muitas demandas de ensino, pesquisa e extensão
das quais já possuem. A pesquisa mostrou também que um curso com informações sobre
adaptações didático-pedagógicas no ambiente de aula, que o docente poderá acessar
quando tiver o aluno com deficiência, é que os pesquisados dizem que melhor vai atender
à efetivação da inclusão desses alunos. Acreditamos que esse resultado poderia ser simi‐
lar em todas as instituições participantes. Essa pesquisa não tem como objetivo definir o
modelo da formação, mas sim realizada como possibilidade de conhecimento para dar su‐
porte a esse material/curso (DALLA DÉA, 2017).

Com base nessa pesquisa e nas discussões que temos feito com nossas instituições, pen‐
samos em oferecer, para além desse livro impresso, um material que possa estar disponí‐
vel a todos os professores para auxiliá-los no trato pedagógico com os alunos com defici‐
ência. Por isso, pensamos em uma tecnologia, de curso aberto e online, que pode ser
acessada por várias pessoas, denominada MOOC (Massive Open Online Course). Nesse
material podemos colocar vídeos, fotos, textos, links, ebooks e muito mais, por essa razão
nos parece, também, bem interessante e atrativa. Esse material está disponível no endere‐
ço eletrônico seinclui.ciar.ufg.br. Todavia, é importante relatar que concordamos que a in‐

Boas vindas e Apresentação
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formação rápida e certeira pode melhorar as condições dos alunos no meio acadêmico,
mas sem deixar a profundidade e responsabilidade que o tema merece e precisa. Assim,
nesse material impresso e durante todo o curso online Se Inclui será possível encontrar
links que denominamos “SAIBA MAIS”, com direcionamento para textos complementares,
livros e filmes sobre os temas abordados.

Embora tenha sido produzido pensando no professor em sala de aula, esse material, certa‐
mente, poderá colaborar para a formação de técnicos e toda comunidade acadêmica para
receber bem as pessoas com deficiência no ambiente educacional.

O material online segue os princípios de acessibilidade, com vídeo de Libras e formato
adequado para leitores de tela. Também apresenta vídeos com professores e alunos com
deficiência, considerando seu cotidiano e eficiência no ambiente acadêmico e fora dele.

Tomaremos como princípio norteador a discussão da diversidade e apresentaremos a di‐
versidade visual, auditiva, motora e a neurodiversidade, considerando que para além da de‐
ficiência é preciso considerar que somos todos diferentes, levando em conta esses aspec‐
tos e essa premissa. Pretendemos dar ênfase nas necessidades educacionais dos alunos,
em suas eficiências e especificidades na forma de aprender.

Como eixo norteador desse livro, utilizaremos a percepção de estudantes sobre as dificul‐
dades encontradas em seu cotidiano no meio acadêmico, por meio de relatos de 23 alunos
das instituições participantes, que apresentam as características discutidas (DALLA DÉA,
2017). Juntamente com os relatos, apresentaremos o que chamamos de “BOAS
PRÁTICAS”, com informações de como agir corretamente com essas pessoas no ambiente
social e acadêmico/pedagógico. Apesar de sermos sucintos nesse material e acreditar‐
mos ser fundamental que os professores tenham informações norteadoras sobre caracte‐
rísticas predominantes dos grupos apresentados, deixamos registrado em diversas passa‐
gens desse material que não podemos nos esquecer, em momento algum, que as pessoas
são diferentes. Assim, as características e “BOAS PRÁTICAS” apresentadas não necessari‐
amente deverão contemplar todas as pessoas dos grupos estudados e nem todas as situa‐
ções vivenciadas, haja vista toda essa diversidade. Bom senso é sempre muito importante
quando se trata de pessoas!
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Se Inclui
Formação docente para inclusão e acessibilidade

No quadro da página a seguir são apresentados, de forma esquemática, os principais dis‐
positivos legais e normativos relativos ao direito à educação e à acessibilidade. São mais
de 20 leis e regimentos que garantem direitos específicos das pessoas com deficiência,
transtorno do espectro autista e superdotação.

Quadro 01: Dispositivos legais e normativos. Fonte: Brasil (2008; 2013a; 2013b, 2015, 2016), Goi‐
ânia (2015). Todas as leis e diretrizes do quadro estão na íntegra nos links no SAIBA MAIS.

Dispositivos
legais

Teor

Constituição
Federal/88,
arts. 205, 206
e 208

Assegura o direito de todos à educação (art. 205), tendo como princí‐
pio do ensino a igualdade de condições para o acesso e a permanên‐
cia na escola (art. 206, I) e garantindo acesso aos níveis mais eleva‐
dos do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capaci‐
dade de cada um (art. 208, V).

Aviso Circular
nº 277 (MEC,
2009)

Apresenta sugestões voltadas para o processo seletivo para ingresso
na universidade, recomendando que a instituição possibilite a flexibi‐
lização dos serviços educacionais e da infraestrutura, bem como a
capacitação de recursos humanos, de modo a permitir a permanên‐
cia, com sucesso, de estudantes com deficiência nos cursos.

Decreto nº
3.956/01

Promulga a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de
Deficiência.

Lei nº
10.436/02

Reconhece a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como meio legal de
comunicação e expressão e outros recursos de expressão a ela
associados.

Portaria nº
2.678/02

Aprova as diretrizes e normas para o uso, o ensino, a produção e a di‐
fusão do sistema Braille em todas as modalidades de ensino, com‐
preendendo o projeto da Grafia Braille para a Língua Portuguesa e a
recomendação para o seu uso em todo o território nacional.

Movimentos e direitos da pessoa com deficiência
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Dispositivos
legais

Teor

Portaria nº
3.284/03

Substituiu a Portaria nº 1.679/1999 e define as condições Referenci‐
ais de acessibilidade na educação superior que devem ser construí‐
das nas IES para instruir o processo de avaliação das mesmas.

ABNT NBR
9.050/04

Dispõe sobre a acessibilidade arquitetônica a edificações, mobiliário,
espaços e equipamentos urbanos.

Decreto nº
5.296/04

Regulamenta as Leis nº 10.048/2000 e nº 10.098/2000, estabelecen‐
do normas gerais e critérios básicos para o atendimento prioritário à
acessibilidade de pessoas com deficiência ou com mobilidade redu‐
zida. Em seu art. 24, determina que os estabelecimentos de ensino
de qualquernível, etapa ou modalidade, públicos e privados, proporci‐
onarão condições de acesso e utilização de todos os seus ambientes
ou compartimentos para pessoas com deficiência ou com mobilidade
reduzida, inclusive salas de aula, bibliotecas, auditórios, ginásios, ins‐
talações desportivas, laboratórios, áreas de lazer e sanitários.

Decreto nº
5.626/05

Regulamenta a Lei nº 10.436/2002, que dispõe sobre o uso e difusão
da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, e estabelece que os sistemas
educacionais devem garantir, obrigatoriamente, o ensino de LIBRAS
em todos os cursos de formação de professores e de fonoaudiologia
e, optativamente, nos demais cursos de educação superior.

Programa
Acessibilidade
Ensino Superi‐
or
(Incluir/2005)

Determina a estruturação de núcleos de acessibilidade nas institui‐
ções federais de educação superior, que visam eliminar barreiras físi‐
cas, de comunicação e de informação que restringem a participação
e o desenvolvimento acadêmico e social de estudantes com
deficiência.

Convenção
sobre os Direi‐
tos das Pes‐
soas com De‐
ficiência
(ONU, 2006).

Assegura o acesso a um sistema educacional inclusivo em todos os
níveis. Define pessoas com deficiência como aquelas que têm impe‐
dimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em in‐
teração com diversas barreiras, podem obstruir sua participação ple‐
na e efetiva na sociedade com as demais pessoas.

Plano de De‐
senvolvimento
da Educação
– 2007

Objetiva melhorar substancialmente a educação oferecida pelas es‐
colas e IES brasileiras. Reafirmado pela Agenda Social, o Plano pro‐
põe ações nos seguintes eixos, entre outros: formação de professo‐
res para a educação especial, acesso e permanência das pessoas
com deficiência na educação superior.



Dispositivos
legais

Teor

Política Nacio‐
nal de Educa‐
ção Especial
na Perspecti‐
va,da Educa‐
ção Inclusiva
(BRASIL,
2008)

Define a Educação Especial como modalidade transversal a todos os
níveis, etapas e modalidades, tendo como função disponibilizar re‐
cursos e serviços de acessibilidade e o atendimento educacional es‐
pecializado, complementar à formação dos estudantes com deficiên‐
cia, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades.

Decreto nº
6.949/09

Ratifica, como Emenda Constitucional, a Convenção sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência (ONU, 2006), que assegura o acesso
aos referenciais de acessibilidade na educação superior, segundo a
constituição de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis.

Decreto nº
7.234/10

Dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNA‐
ES. O Programa tem como finalidade a ampliação das condições de
permanência dos jovens na educação superior pública federal e, em
seu art. 2º, expressa os seguintes objetivos: “democratizar as condi‐
ções de permanência dos jovens na educação superior pública fede‐
ral; minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na
permanência e conclusão da educação superior; reduzir as taxas de
retenção e evasão; e contribuir para a promoção da inclusão social
pela educação”. Ainda, no art. 3º, § 1º, consta que as ações de assis‐
tência estudantil do PNAES deverão ser desenvolvidas em diferentes
áreas, entre elas: “acesso, participação e aprendizagem de estudan‐
tes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação”.

CONEB/2008
e
CONAE/2010

Referendaram a implementação de uma política de educação inclusi‐
va, o pleno acesso dos estudantes público-alvo da educação especial
no ensino regular, a formação de profissionais da educação para a in‐
clusão, o fortalecimento da oferta do Atendimento Educacional Espe‐
cializado (AEE) e a implantação de salas de recursos multifuncionais,
garantindo a transformação dos sistemas.

Decreto nº
7.611/11

Dispõe sobre o AEE, que prevê, no art. 5º, § 2º, a estruturação de nú‐
cleos de acessibilidade nas instituições federais de educação supe‐
rior, com o objetivo de eliminar barreiras físicas, de comunicação e
de informação que restringem a participação e o desenvolvimento
acadêmico e social de estudantes com deficiência, transtornos glo‐
bais do desenvolvimento e altas habilidades.



Dispositivos
legais

Teor

Parecer
CNE/CP
8/2012

Recomenda a transversalidade curricular das temáticas relativas aos
direitos humanos. O documento define como “princípios da educação
em direitos”: a dignidade humana, a igualdade de direitos, o reconhe‐
cimento e valorização das diferenças e das diversidades, a laicidade
do Estado, a democracia na educação, a transversalidade, vivência e
globalidade, e a sustentabilidade socioambiental.

Lei nº
13.146/15 –
Lei Brasileira
de Inclusão da
Pessoa com
Deficiência.

Acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica
em igualdade de oportunidades e condições com as demais pessoas.
Projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional
especializado, assim como os demais serviços para atender às ca‐
racterísticas dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno
acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a con‐
quista e o exercício de sua autonomia. Libras como primeira língua e
na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua.
Pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e téc‐
nicas pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamentos e de re‐
cursos de tecnologia assistiva. Planejamento de estudo de caso, de
elaboração de plano de atendimento educacional especializado. For‐
mação e disponibilização de professores para o atendimento educa‐
cional especializado, de tradutores e intérpretes da Libras, de guias
intérpretes e de profissionais de apoio. Oferta de ensino da Libras, do
Sistema Braille e de uso de recursos de tecnologia assistiva. Inclu‐
são em conteúdos curriculares, em cursos de nível de temas relacio‐
nados à pessoa com deficiência nos respectivos campos de conheci‐
mento. Acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da
educação e demais integrantes da comunidade escolar às edifica‐
ções, aos ambientes e às atividades. Oferta de profissionais de
apoio escolar. Os tradutores e intérpretes da Libras, quando direcio‐
nados à tarefa de interpretar nas salas de aula dos cursos de gradua‐
ção e pós-graduação, devem possuir nível superior, com habilitação
em Tradução e Interpretação em Libras. Nos processos seletivos
para ingresso e permanência nos cursos oferecidos pelas institui‐
ções de ensino superior devem ser adotadas as seguintes medidas:
Atendimento preferencial à pessoa com deficiência nas dependênci‐
as das Instituições e nos serviços; disponibilização de formulário de
inscrição de exames com campos específicos; disponibilização de
provas em formatos acessíveis para atendimento às necessidades
específicas do candidato com deficiência; disponibilização de recur‐
sos de acessibilidade e de tecnologia assistiva adequados, previa‐
mente solicitados e escolhidos pelo candidato com deficiência; dila‐
ção de tempo, conforme demanda apresentada pelo candidato com



Dispositivos
legais

Teor

deficiência, tanto na realização de exame para seleção quanto nas
atividades acadêmicas, mediante prévia solicitação e comprovação
da necessidade; adoção de critérios de avaliação das provas escritas,
discursivas ou de redação que considerem a singularidade linguística
da pessoa com deficiência, no domínio da modalidade escrita da lín‐
gua portuguesa; tradução completa do edital e de suas retificações
em Libras.

Lei Municipal
nº. 9.681/15

Dispõe sobre Diretrizes e Parâmetros para o desenvolvimento de Polí‐
ticas Públicas Educacionais voltadas à Educação Bilíngue
Libras/Português escrito a serem implantadas e implementadas no
âmbito do Município de Goiânia.

Lei 13409/16

Altera a Lei 12711/12 dispondo reserva de vagas para alunos com de‐
ficiência nos cursos de nível médio e superior nas instituições fede‐
rais de ensino, por curso e por turno. Com proporção de vagas equi‐
valente a porcentagem de pessoas com deficiência na unidade
federativa.

Legenda: Frame vídeo Se Inclui: Cotidiano de Alunos e Professores. Acesso: https://www.youtu‐
be.com/watch?v=vqwkxJuAm9w

Convidamos você para conhecer as metas e ações da proposta de Política de Acessibilida‐
de da UFG para atender a esses direitos no capítulo a seguir.
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Conhecer a luta e os movimentos históricos da pessoa com deficiência é uma forma de le‐
gitimar seu direito à inclusão em todos os ambientes da sociedade, inclusive no ambiente
acadêmico. Indicamos que você assista ao vídeo que foi feito pelo Ministério da Educação
(MEC) e que resgata os caminhos históricos da luta da pessoa com deficiência pelos seus
direitos por meio da voz de importantes protagonistas dessa história (Ver Lanna Junior em
indicação de filmes).



Se Inclui
Formação docente para inclusão e acessibilidade

A política de Acessibilidade da Universidade Federal de Goiás (UFG) vem sendo formulada
desde 2008, por meio do Núcleo de Acessibilidade (NA), tendo em vista a participação da
Universidade em editais do Ministério da Educação (MEC), o debate dos valores democráti‐
cos na UFG e o compromisso desta com a justiça social, de tal forma que na reunião do
Conselho Universitário (CONSUNI) do dia 16/11/2011 o referido Núcleo foi oficialmente
criado, conforme resolução CONSUNI nº32/2011.

Por Núcleos de Acessibilidade compreende-se a constituição de espaço físico, com profis‐
sional responsável pela organização das ações, articulação entre os diferentes órgãos da
instituição para implementação da política de acessibilidade e efetivação das relações de
ensino, pesquisa e extensão na área (BRASIL, 2010). Na gestão do Núcleo, seus objetivos
são planejar e organizar as ações institucionais para a promoção de acessibilidade arqui‐
tetônica, nas comunicações, nos sistemas de informação, nos materiais didáticos e peda‐
gógicos, que devem ser disponibilizados aos estudantes e servidores com deficiência em
todos os espaços, ações e processos (seletivos, administrativos, de ensino, pesquisa e ex‐
tensão) da Universidade, buscando seu pleno desenvolvimento acadêmico e profissional.

Em 19 de dezembro de 2014, por meio da Resolução CONSUNI nº 43/2014, foi criado o Sis‐
tema Integrado de Núcleos de Acessibilidade da Universidade Federal de Goiás (UFG) – SI‐
NAce, aprovando o respectivo Regimento e revogando a Resolução CONSUNI nº 32/2011.
Entre os objetivos do SINAce o primeiro e principal é estruturar e aprovar a Política de
acessibilidade da UFG.

Assim sendo - e considerando: a legislação relativa ao direito à educação e à acessibilida‐
de; a educação especial na perspectiva da educação inclusiva; e as finalidades e princípios
da UFG, conforme apresentados em seu Estatuto e no Plano de Desenvolvimento Instituci‐
onal (PDI: 2014-2017) - a definição de uma Política Institucional de Acessibilidade é urgen‐
te, e cumpre os requisitos legais de acessibilidade, que é um compromisso da UFG com a
justiça social, os valores democráticos e o desenvolvimento sustentável. A acessibilidade
é entendida na UFG como um valor institucional que colabora para uma universidade plural
que respeita a diversidade humana.

A política de acessibilidade na Universidade Federal
de Goiás
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A educação especial na perspectiva da educação inclusiva
e os princípios da UFG

Na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015), a educação espe‐
cial na perspectiva da educação inclusiva é definida como uma modalidade de ensino que
perpassa todos os níveis, etapas e modalidades educacionais. Esta, integrada à proposta
pedagógica da escola regular, realiza o atendimento educacional especializado a alunos
com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e transtornos
funcionais específicos, além de orientar a organização de redes de apoio, a formação con‐
tinuada, a identificação de recursos, serviços e o desenvolvimento de práticas colaborati‐
vas (apoio pedagógico especializado, atendimento pedagógico domiciliar, classe hospita‐
lar e estimulação precoce).

No sistema educacional inclusivo, em todos os níveis e modalidades, desde a educação
básica à educação superior, a transversalidade da educação especial se efetiva por meio
de ações que promovam o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem des‐
ses alunos. Estas ações devem envolver o planejamento e a organização de recursos e
serviços para a promoção da acessibilidade arquitetônica, nas comunicações, nos siste‐
mas de informação, nos materiais didáticos e pedagógicos, que devem ser disponibiliza‐
dos nos processos seletivos e no desenvolvimento de todas as atividades que envolvem
ensino, pesquisa e extensão (BRASIL, 2008, p. 16; BRASIL, 2015, p. 07).

Sendo assim, e observando o previsto no “Documento orientador Programa Incluir - Acessi‐
bilidade na Educação Superior - SECADI/SESU– 2013”, compete aos gestores da educação
superior,

No mesmo documento, as orientações aos gestores da educação superior são mais
explícitas:
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[...] o planejamento e a implementação das metas de acessibilidade preconizadas pela
legislação em vigor, bem como o monitoramento das matrículas dos estudantes com
deficiência na instituição, para provimento das condições de pleno acesso e permanên‐
cia (BRASIL, 2013, p. 12).

[...] As IES devem estabelecer uma política de acessibilidade voltada à inclusão das
pessoas com deficiência, contemplando a acessibilidade no plano de desenvolvimento
da instituição; no planejamento e execução orçamentária; no planejamento e composi‐
ção do quadro de profissionais; nos projetos pedagógicos dos cursos; nas condições
de infraestrutura arquitetônica; nos serviços de atendimento ao público; no sítio eletrô‐
nico e demais publicações; no acervo pedagógico e cultural; e na disponibilização de
materiais pedagógicos e recursos acessíveis (BRASIL, 2013, p. 12, grifamos).



O documento do INEP/MEC, intitulado “Referenciais de acessibilidade na educação superi‐
or e a avaliação in loco do sistema nacional de avaliação da educação superior (SINAES)”,
também chama a atenção dos gestores das Instituições de Educação Superior (IES) para o
fato de que a educação especial na perspectiva da educação inclusiva é uma modalidade
de ensino e, assim, na educação básica integra o Projeto Político Pedagógico das escolas
e na educação superior perpassa o Plano de Desenvolvimento Institucional das IES.

O Estatuto da Universidade Federal de Goiás, o qual teve alterações autorizadas pelo MEC
em 2014, é um importante documento, onde se encontra os princípios, finalidades, estrutu‐
ras administrativas e acadêmicas para o funcionamento da Universidade.

No capítulo II, artigo 4º do estatuto, pode-se verificar os princípios que a UFG deverá res‐
peitar na organização e no desenvolvimento de suas atividades. Dentre os princípios que
justificam esse documento de Política de Acessibilidade da UFG destacamos: a defesa da
qualidade de ensino, com orientação humanística e preparação para o exercício pleno da
cidadania; a defesa da democratização da educação no que concerne à qualidade, à ges‐
tão, à igualdade de oportunidade de acesso e condição para a permanência; e a defesa da
paz, dos direitos humanos e do meio ambiente. O regimento da UFG, em vigor desde abril
de 2015, disciplina a organização e o funcionamento da universidade com respeitando os
princípios presentes no Estatuto acima apresentados.

Dentre os princípios gostaríamos neste documento de chamar a atenção para a defesa da
democratização da educação no que concerne à igualdade de oportunidade de acesso e
condição para a permanência. Para os alunos com deficiência, transtorno global do desen‐
volvimento e altas habilidades a oportunidade de acesso e a permanência apenas poderão
acontecer quando se tem uma Política de Acessibilidade que atenda às necessidades des‐
tes grupos.

Elaboração do documento de política de acessibilidade da
UFG

Na UFG, ao longo dos anos de atividade do NA/PROGRAD, foram identificadas as dificulda‐
des no cumprimento dos requisitos legais de acessibilidade e de suas finalidades e princí‐
pios estatutários. As rodas de conversas com alunos com necessidades educacionais es‐
pecificas, com instituições representantes desses grupos e os seminários de acessibilida‐
de colaboraram para uma visão mais ampla da necessidade deste documento e de que
fosse construído envolvendo toda a Universidade. Pois acessibilidade verdadeira só se
constrói com o envolvimento de todos.
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Esse documento tem como objetivo a criação de uma Política Institucional de Acessibili‐
dade. Para sua construção inicial foram criados Grupos de Trabalhos relativos aos oito Ei‐
xos desta política, envolvendo os seguintes órgãos e Pró-reitorias da UFG: Pró-Reitoria de
Graduação (Prograd); Pró- Reitoria de Pós-Graduação (PRPG); Pró-Reitoria de Pesquisa e
Inovação (PRPI); Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proec); Pró-Reitoria de Administração
e Finanças (Proad); Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos
(Prodirh); Pró-Reitoria de Assuntos da Comunidade Universitária (Procom); Sistema de Bi‐
bliotecas (SIBI); Centro de Gestão do Espaço Físico (CEGEF); Departamento de Recursos
Humanos (DDRH); Centro de Recursos Computacionais (CERCOMP); Centro de Seleção
(CS); Centro Integrado de Aprendizagem em Rede (CIAR); Faculdade de Letras (FL) e a uni‐
dade específica de educação básica da UFG (CEPAE); além de um representante discente e
um docente com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades,
indicados pelos pares, e representantes dos Núcleos de Acessibilidade de cada regional.

Após estruturação, juntamente com estes órgãos, representantes e núcleos, o documento
foi apresentado pelos os Núcleos de Acessibilidade das Regionais, para alunos com defici‐
ência, da UFG e do ensino médio de outras instituições, em rodas de conversa, e para pro‐
fessores de diferentes unidades desta instituição, que puderam discutir com seus pares e
apresentar contribuições ao texto.

Após essas adequações o documento foi integralmente lido e aprovado pelos integrantes
do SINAce. Foram ao todo 35 reuniões e encontros durante dois anos.

As metas e ações desta Política de Acessibilidade da UFG estão estruturadas em oito ei‐
xos: Eixo 1 – Acessibilidade: Inclusão e Permanência; Eixo 2 – A Infraestrutura Acessível;
Eixo 3 – A Acessibilidade Pedagógica e Curricular; Eixo 4 – A Acessibilidade Comunicacio‐
nal e Informacional; Eixo 5 - A Catalogação das Informações sobre Acessibilidade; Eixo 6 –
O Ensino, a Pesquisa e a Inovação em Acessibilidade; Eixo 7 – A Extensão sobre/com
Acessibilidade; Eixo 8 – Recursos Humanos e Financiamento da Política de Acessibilidade.

Apresentação dos eixos, metas e ações da política de aces-
sibilidade da UFG
Eixo 1 - Acessibilidade: inclusão e permanência

Meta 1: Ampliar o número de discentes, docentes e técnico-administrativos com deficiên‐
cia, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades no âmbito da UFG.

Ações:
● Implementar acessibilidade nos cursos pré-universitários oferecidos pela UFG

como projeto de extensão.



Meta 2: Realizar ações de ordem socioeconômicas e pedagógicas que favoreçam a perma‐
nência dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades.

Ações:

Meta 3: Estabelecer convênios com instituições especializadas e/ou representativas e par‐
cerias institucionais para efeito de prestação de serviços e assessorias.

Ações:

● Propor ao Mec a efetividade da acessibilidade na prova do Enem de forma a pro‐
porcionar acessibilidade adequada.

● Aprimorar os procedimentos adotados na confecção, aplicação e correção das
provas dos Concursos e Processos Seletivos da UFG.

● Efetivar a reserva de vagas para alunos com deficiência de acordo com o Censo
do IBGE por curso e turno, atendendo a Lei 13409/16.

● Discutir a possibilidade de reservas de vagas para alunos com deficiência na
educação básica.CEPAE

● Acompanhar a implementação do disposto na Lei de reserva de vagas para pes‐
soas com deficiência no âmbito dos processos seletivos da UFG, docentes e técni‐
co-administrativos.

● Propor a participação de pessoas com deficiência no trabalho de aplicação e cor‐
reção de provas nos processos seletivos da UFG.
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● Captar recursos de assistência estudantil com rubrica específica e de apoio estu‐
dantil/PNAES, para ações de Inclusão e Acessibilidade.

● Sugerir critérios de avaliação para assistência estudantil que considerem a reali‐
dade social e especifica das pessoas com deficiência.

● Discutir a viabilidade de cotas para pessoas com deficiência e transtornos glo‐
bais do desenvolvimento no número de bolsas na UFG.

● Implantar assistência específica nos restaurantes universitários e nos refeitórios
de educação básica da UFG (acessibilidade arquitetônica e serviço de preparação de
prato).

● Buscar melhores condições de transporte público acessível junto aos órgãos
responsáveis.

● Discutir ações para permanência de alunos com altas habilidades e dificuldades
de aprendizado.

● Estruturar Salas de Recursos Multifuncionais para os alunos da Educação Básica.



Eixo 2 - A infraestrutura acessível

Meta 1: Elaborar um programa de construção, reformas e/ou adaptações, manutenção das
instalações e equipamentos da UFG, conforme os princípios do desenho universal; e reali‐
zar iniciativas que minimizem barreiras arquitetônicas até que sejam eliminadas.

Ações:

Meta 2: Construir as sedes dos núcleos de acessibilidade nas regionais da UFG.

● Articular reuniões com diversos órgãos federais, estaduais, municipais, empresas
e ONGs visando manter parcerias para ações e encaminhamentos referentes ao
apoio aos estudantes da UFG com deficiência, transtorno global do desenvolvimento
e altas habilidades.

● Implementar parcerias com as diversas entidades representativas de pessoas
com deficiência do Estado de Goiás para ações e encaminhamentos.

● Estabelecer canais de comunicação com a comunidade universitária com defici‐
ência para orientar a otimização de serviços disponíveis na UFG.

● Realizar levantamento das instalações e equipamentos da UFG com restrição da
autonomia e obstáculos arquitetônicos regularmente.

● Elaborar, juntamente com pessoa com deficiência, um banco de dados informati‐
zado com as instalações e equipamentos da UFG, construídos, reformados e/ou
adaptados, conforme programação definida pela política institucional de acessibili‐
dade (rampas, barras de apoio, corrimãos, pisos e sinalizações táteis, sinalizadores,
alargamento de portas e vias, instalações de elevadores, dentre outras).

● Priorizar rampas a elevadores e escadas sempre que possível.

● Acompanhar conserto dos elevadores com cumprimento de prazos estipulados
em contratos.

● Implantar um grupo de estudos para análise das especificidades das pessoas
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, e dos
cursos da UFG junto ao Cegef, para garantir acessibilidade nos espaços de aula.

● Realizar troca de salas de alunos com mobilidade reduzida, a fim de concentrar
seus locais de aulas.

● Marcar mobiliário e computadores preferenciais para pessoas com deficiência,
respeitando sempre a livre escolha, mas garantindo espaço adequado.

● Adequar o paisagismo para que não se torne uma barreira arquitetônica (ex. arvo‐
res e bancos).

● Implementar a reforma do Laboratório de Acessibilidade Informacional (LAI) me‐
lhorando a acessibilidade arquitetônica.



Ações:

Meta 3: Construir rotas acessíveis nos Campi da UFG.

Ações:

Meta 4: Aperfeiçoar a sinalização das vagas de estacionamentos, próximas dos acessos
de circulação de pedestres, para veículos que transportam pessoas com deficiência e mo‐
bilidade reduzida.

Ações:

Eixo 3 - A acessibilidade pedagógica e curricular

Meta 1: Garantir acessibilidade pedagógica e curricular dos discentes, docentes e técnico-
administrativos com deficiência, nas atividades administrativas, de ensino, pesquisa e
extensão.

Ações:

● Verificar disponibilidade de espaços.

● Fazer Projeto de sedes para regionais.

● Buscar recursos financeiros para execução.

● Realizar um levantamento das principais rotas de circulação de pessoas com de‐
ficiência nos Campi da UFG.

● Projetar e, posteriormente, buscar recursos para sinalizar rotas acessíveis e se‐
cundárias com indicações das direções, obstáculos arquitetônicos e distâncias, por
meio de mapa tátil.
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● Realizar estudos sobre melhor localização de reservas de vagas.

● Sinalizar vagas.

● Realizar ação de conscientização do respeito às vagas de estacionamento.

● Verificar possibilidade de liberar carros de alunos com deficiência devidamente
sinalizados em estacionamentos específicos para professores e técnico-
administrativos.

● Buscar recursos para adquirir e adequar mobiliários para acessibilidade, confor‐
me demanda identificada e/ou solicitada.

● Incentivar publicações, produzir materiais bibliográficos e didático-pedagógicos
para a inclusão, em colaboração com pesquisadores e extensionistas das UFG e de
diferentes Núcleos de Acessibilidade de Goiás e do Brasil.



Eixo 4 - Acessibilidade comunicacional e informacional

Meta 1: Garantir a acessibilidade informacional com a implantação e implementação do
Laboratório de Acessibilidade Informacional (LAI) nas Regionais.

Ações:

● Implementar um projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacio‐
nal especializado, por meio de estudos de caso para atender às características dos
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habili‐
dades, e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade e
autonomia.

● Buscar junto ao Mec vagas para psicopedagoga, TA, Professores de apoio, inter‐
pretes de libras e equipe interdisciplinar para atuarem no ensino superior e na edu‐
cação básica.

● Promover adaptações pedagógicas e avaliativas que considerem a singularidade
da pessoa com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilida‐
des, tais como: dilatação de tempo de avaliação, prova individualizada, oral, sinaliza‐
da, ampliada, em Braile, em Libras, com recurso de tecnologias assistivas, perma‐
nência do professor de apoio ou intérprete de Libras em sala, ampliação do tempo
de integralização do curso, disponibilização de material pedagógico coerente com
os sistemas de computação de acessibilidade, entre outros.

● Implantar e implementar projeto de apoio acadêmico a estudantes com deficiên‐
cia (ex. bolsista para o estudante com deficiência como mediador das relações en‐
tre educador e educando, e apoio nas atividades realizadas).

● Realizar reuniões com docentes e atuar junto a Conselhos Diretores e outros co‐
legiados, a fim de destacar o papel do professor como responsável pelo processo de
aprendizagem de todos os seus alunos e do professor de apoio e interpretes como
mediadores desse processo.

● Promover reunião com docentes no intuito de orientar e oferecer apoio e suporte
pedagógico para o desenvolvimento de “Projetos de Ensino” (Resolução 33/2014)
auxiliando nos estudos dos acadêmicos.

● Analisar a possibilidade de inclusão nos cursos de nível superior, de conteúdos
curriculares relacionados à deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e al‐
tas habilidades.

● Desenvolver projeto piloto de educação básica bilíngue (Libras e Português escri‐
to) no ensino fundamental de 2ª fase.

● Buscar parcerias para o desenvolvimento de propostas pedagógicas e de tecno‐
logias assistivas.

● Criar metodologia de implantação do trabalho no LAI e nas bibliotecas das
regionais



Meta 2: Melhorar a acessibilidade aos sítios eletrônicos da UFG.

Ações:

Meta 3: Garantir a acessibilidade comunicacional dos discentes, docentes e técnico-admi‐
nistrativos com deficiência nas atividades administrativas, de ensino, pesquisa e extensão
da Universidade.

Ações:

● Buscar recurso financeiro e estrutural para funcionamento adequado do LAI e
das bibliotecas das Regionais para atendimento das especificidades das pessoas
com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades (ex. im‐
pressora 3D, tela grande para computador).

● Elaborar material de divulgação impresso e em canais de comunicação dos servi‐
ços prestados pelo LAI.

● Oferecer serviços de digitalização, conversão e ampliação de materiais bibliográ‐
ficos impressos e digitais, computadores adaptados com softwares leitores e ampli‐
adores de tela, impressão em braile, lupa ampliadora digital portátil, escaner leitor
de livros, escaner digitalizador de imagens, folheador de páginas, entre outros equi‐
pamentos e serviços de acessibilidade.

● Buscar recursos e códigos de vagas junto ao MEC para ampliação do número de
profissionais efetivos para o atendimento no LAI.

● Buscar a aquisição, desenvolvimento e disponibilização de materiais
didáticos/pedagógicos e bibliográficos acessíveis (ex. gravações em libras e audio‐
descrição), conforme demanda identificada e/ou solicitada.

● Realizar a articulação entre universidades do Brasil para desenvolvimento de síti‐
os eletrônicos para armazenamento e disponibilização de materiais bibliográficos
acessíveis já produzidos.

● Buscar recursos para implementar o projeto Biblioteca Acessível, em parceria
com as Bibliotecas Setoriais da UFG (sinalização interna e externa; realocação de
espaços individuais e para pesquisa, banco de dados, repositório nacional de materi‐
al digital – livros, apostilas, aplicativos diversos, entre outros).
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● Implantar e implementar barras de acessibilidade nas páginas e portais da UFG,
assim como adquirir e criar ferramentas de acessibilidade (ex.: Rybena); utilizando
os padrões W3C e e-MAG.

● Implantar e implementar um sistema para acessibilidade na web que possibilite a
personalização das páginas, tornando-as mais acessíveis para todo e qualquer usuá‐
rio, considerando o design universal.

● Acompanhar a contratação de intérpretes de Libras e docentes para a disciplina
de Libras (ofertada nos cursos de licenciatura).



Eixo 5 - A catalogação das informações sobre acessibilidade

Meta 1: Aperfeiçoar os sistemas de caracterização das pessoas com deficiência, transtor‐
no global do desenvolvimento e altas habilidades.

Ações:

Meta 3: Catalogar informações sobre a realidade acadêmica de discentes, docentes, técni‐
co-administrativos e terceirizados com deficiência, transtornos globais do desenvolvimen‐
to e altas habilidades para acompanhar e implementar políticas e ações no interior da
UFG.

Ações:

● Criar uma central de atendimento para disponibilizar serviços de tradutores e in‐
térpretes de Libras.

● Efetivar a interpretação de libras em eventos científicos, acadêmicos e comemo‐
rativos (ex. formatura).

● Disponibilizar a interpretação em Libras de textos e conteúdos nos portais da
UFG.

● Oferecer serviço de interpretação libras/português e vice-versa para estudantes e
servidores surdos por interpretes nos diferentes órgãos, pró- reitoras e biblioteca da
UFG.

● Realizar parceria a Licenciatura em Letras e Libras para oferecimento de cursos
nas unidades, órgãos e pró-reitoras da UFG.

● Implementar o módulo relativo às necessidades educacionais especiais (NEE) no
Sistema Integrado de Gestão de Atividade Acadêmica (SIGAA) entre os alunos com
deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades e os Núcleos
de Acessibilidade. Dividir por Regionais.

● Atualizar anualmente o cadastro dos discentes da educação básica com deficiên‐
cia junto ao Cepae.

● Atualizar semestralmente o cadastro dos discentes de graduação com deficiên‐
cia, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades.

● Atualizar semestralmente o cadastro dos discentes de pós-graduação lato e
stricto sensu com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas
habilidades.

● Atualizar semestralmente do cadastro de docentes, técnico-administrativos e ter‐
ceirizados com deficiência no interior da UFG.

● Realizar pesquisas sobre a realidade acadêmica dos discentes, docentes e técni‐
co-administrativos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas ha‐



Meta 3: Incentivar a criação de um observatório da política institucional de Acessibilidade.

Ações:

Eixo 6 - O Ensino, a pesquisa e a inovação em acessibilidade

Meta 1: Desenvolver cursos sobre temas da acessibilidade e/ou a eles relacionados para
discentes e servidores da instituição.

Ações:

bilidades na UFG.

● Implantar e implementar um sistema de informação centralizado com as informa‐
ções da acessibilidade na UFG.

● Buscar junto ao Mec para criação de indicador de impacto-quantidade de estu‐
dantes com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades,
vestibulandos e matriculados por ano nas regionais.

● Implantar indicadores de processo-recursos financeiros investidos; materiais di‐
dático-pedagógicos disponibilizados; número de projetos elaborados, quantidade de
profissionais para inclusão etc.
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● Criar mecanismos de incentivo e cursos para formação em Educação Inclusiva
para docentes e técnico-administrativos da UFG.

● Efetivar a realização de cursos de Libras, Braille e Sorobã, para discentes e servi‐
dores da instituição, conforme a demanda identificada e/ou solicitada.

● Realizar reuniões com o Centro Integrado de Aprendizagem em Rede/UFG e o Me‐
diaLab para ampliar a oferta de cursos de Especialização em Libras e em Educação
Inclusiva, semipresencial e/ou a distância.

● Acompanhar a inclusão da disciplina de Libras nos projetos pedagógicos de cur‐
sos, conforme determina o Decreto nº 5.626 de 22 de dezembro de 2005.

● Apresentar o SINAce, os Núcleos de Acessibilidade, o Laboratório de Acessibili‐
dade Informacional (LAI) e o Núcleo de Tecnologias Assistivas (NTA) no “Programa
Formação para a Docência no Ensino Superior” e no “Seminário de Integração” de
novos técnico-administrativos da UFG.

● Apoiar, na forma de acompanhamento pedagógico, bibliográfico e tecnológico, os
projetos de ensino e disciplinas na área de Educação Especial na perspectiva da
Educação Inclusiva.

● Implantar sala de apoio pedagógico com equipamento braile (tipo 1 e 2 Mec)
para formação de servidores.



Meta 2: Incentivar a articulação entre grupos de pesquisas em Educação Inclusiva e
Acessibilidade.

Ações:

Meta 3: Implantar e implementar um programa de desenvolvimento e transferência de tec‐
nologias assistivas às pessoas com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e
altas habilidades.

Ações:

● Acompanhar e assessorar os projetos pedagógicos dos cursos, contemplando
aspectos relativos à diversidade humana, conforme orientações legais da acessibili‐
dade e princípios estatutários da UFG.

● Oferecer suporte didático, pedagógico e tecnológico aos coordenadores e profes‐
sores das unidades acadêmicas da UFG.

● Oferecer cursos aos coordenadores e professores dos cursos da UFG, para facili‐
tar e garantir a inclusão dos discentes com deficiência (ex. disponibilização de li‐
vros digitalizados para pessoas com deficiência visual e adaptação dos procedimen‐
tos de avaliação do ensino-aprendizagem).

● Buscar a articulação de projetos sobre Acessibilidade e Inclusão na UFG, visando
pesquisas colaborativas e a constituição de redes de pesquisa, para submissão de
propostas às agências de fomento (FAPEG, CAPES, CNPq).

● Realizar projeto de pesquisa para identificar as barreiras que têm atingido as
pessoas com deficiência na UFG.

● Apoiar projetos de ensino e pesquisa inovadores na área de acessibilidade e
inclusão.

● Buscar relação de projetos de pesquisa sobre Educação Inclusiva verificando sua
viabilidade para melhorar a acessibilidade na UFG.

● Articular professores dos cursos de pós-graduação nos programas de mestrado e
doutorado da UFG que discutam a Educação Inclusiva.

● Incentivar a pesquisa básica e aplicada, abrangendo as inúmeras áreas do conhe‐
cimento, como mecanismo para o avanço da inclusão social das pessoas com
deficiência.

● Desenvolver projetos de ensino, pesquisa e extensão (com bolsas PIBIC, PROBEC,
PIBID, Estágio Supervisionado etc.) sobre conteúdos disciplinares e questões peda‐
gógicas de inclusão escolar na educação básica e superior, com as diferentes áreas
de conhecimento.
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● Apoiar a implementação do Núcleo de Tecnologias Assistivas (NTA) no âmbito
da UFG.



Eixo 7 - Extensão e acessibilidade

Meta 1: Implantar e implementar um programa de comunicação com a comunidade univer‐
sitária, para sensibilização e reconhecimento dos valores sociais da convivência na diver‐
sidade e no ambiente acessível a todos.

Ações:

Meta 2: Realizar eventos sobre acessibilidade e educação inclusiva e/ou eventos acessí‐
veis às pessoas com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas
habilidades.

Ações:

● Concorrer a editais e buscar recursos para adquirir equipamentos comunicacio‐
nais para o Media-Lab e Laboratórios de Acessibilidade Informacional, para o desen‐
volvimento e produção de material didático- pedagógico na perspectiva da
acessibilidade.

● Articular pesquisas que atendam aos interesses comuns dos Núcleos de Acessi‐
bilidade, para submissão de projetos de Tecnologia Assistiva aos editais da área.

● Verificar necessidades de tecnologias assistivas especificas no LAI/SIBI e bus‐
car viabilizá-las junto ao NTA.

● Implementar projeto de comunicação para divulgação de ações de acessibilidade
na UFG.

● Implementar o projeto do SINAce sobre a reserva de vagas nos estacionamentos
da UFG, aos veículos que transportam pessoas com deficiência e mobilidade
reduzida.

● Implantar e implementar projeto de informação e sensibilização da comunidade
universitária, acerca do convívio com a diferença e da educação como direito de
todos.

● Realizar eventos anuais sobre a acessibilidade na educação básica e no ensino
superior: internos, cujo objetivo é constituir um espaço de interação e diálogo sobre
a política institucional de acessibilidade; e externos, para discutir a política de aces‐
sibilidade do governo federal e sua implementação nas diferentes IES do país.

● Inserir nos eventos científicos da UFG a discussão da acessibilidade e inclusão
de pessoas com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilida‐
des nos diferentes âmbitos da sociedade.

● Incluir o respeito à diversidade e os requisitos de acessibilidade nos Princípios
da Extensão Universitária na UFG.

● Assegurar, em igualdade de condições, o acesso da pessoa com deficiência a jo‐
gos e a atividades recreativas, esportivas e de lazer na UFG.



Meta 3: Incentivar a articulação entre projetos de extensão em Educação Especial/Educa‐
ção Inclusiva.

Ações:

Meta 4: Apoiar a participação de representantes do Sinace em eventos acadêmicos e/ou
institucionais sobre acessibilidade e Educação Inclusiva.

Ações:

Eixo 8 - Recursos humanos e financiamento da política de
acessibilidade

Meta 1: Definir estratégias para contratação de técnico-administrativos e outros profissio‐
nais para atender as demandas da Educação Inclusiva na UFG.

Ações:

● Buscar recursos materiais e humanos para tornar os eventos de cultura da UFG
acessíveis às pessoas com deficiência (ex. Música no Campus).

● Discutir formas de melhorar a acessibilidade de pessoas com deficiências em
ambientes culturais e de conhecimento permanentes na UFG (ex. Museu Antropoló‐
gico, Centro Cultural e Bibliotecas).

● Buscar a articulação de projetos sobre Acessibilidade e Inclusão na UFG, visando
programas de extensão colaborativos, para submissão de propostas às agências de
fomento (ex. PROEXT).

● Apoiar projetos de extensão na área de acessibilidade e inclusão.

● Divulgar as ações dos núcleos de acessibilidade da UFG, em eventos locais, regi‐
onais, nacionais e internacionais, por meio de publicações científicas em periódicos,
revistas especializadas, anais e outros.

● Participar de diferentes eventos sobre acessibilidade e inclusão, buscando novos
conhecimentos e parcerias que revertam em ações para acessibilidade na UFG.
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● Analisar as demandas de recursos humanos das regionais.

● Solicitar ao Mec a contratação de professores de apoio e interpretes de Libras
para os alunos da Graduação, Pós-graduação e Educação Básica (Lei nº 13.146/15).

● Identificar e redimensionar força de trabalho de profissionais já existentes na
instituição que possam atuar nos Núcleos de Acessibilidade, em equipe de Atendi‐
mento Educacional Especializado (AEE).



Meta 2: Buscar recursos da UFG para infraestrutura, comunicação, informação e ativida‐
des de ensino, pesquisa e extensão.

Ações:

Meta 3: Captar recursos junto aos Ministérios Federais e agências de fomento.

Ações:

Referências
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___. Programa Incluir, de 2013b. Dispões sobre Acessibilidade na Educação Superior. Dis‐
ponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&ali‐
as=12737-documento-orientador-programa-incluir-pdf&category_slug=marco-2013-pdf&Ite‐
mid=30192. Acesso em 05 de abr. 2017

● Solicitar ao Mec vagas para concursos para a contratação de
Psicopedagogos(as), psicólogos(as), assistentes sociais, professores de apoio, téc‐
nico(a) de informática e outros profissionais de AEE para o ensino superior, atenden‐
do a legislação vigente.

● Reforçar a importância da utilização de parte dos recursos orçamentários da UFG
e das unidades para acessibilidade, com base nas avaliações de cursos.

● Catalogar e divulgar editais que viabilizem recursos para a acessibilidade e as
tecnologias assistivas.

● Definir critérios para utilização de recursos do “Programa Viver sem Limites” na
UFG.

● Definir critérios para utilização e distribuição de recursos orçamentários, para a
acessibilidade entre as regionais.

● Buscar fontes de financiamento junto ao MEC e MCTI.

● Submeter projetos de tecnologias assistivas a agências de financiamento.

● Solicitar à Fapeg a criação de Edital especifico para acessibilidade e inclusão.

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7234.htm
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___. Lei Nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Dispõe sobre a Lei Brasileira de Inclusão da Pes‐
soa com Deficiência. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2
015/Lei/L13146.htm. Acesso em 20 mar.2017.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm


Se Inclui
Formação docente para inclusão e acessibilidade

Na legislação brasileira é utilizada a expressão “Ajudas Técnicas” no Decreto 3298/99 e no
Decreto de 5296/04, que regulamentam as Leis 10.048/00 e 10.098/00. No Estatuto (Lei
13146/15) tecnologia assistiva e ajuda técnica são utilizadas como sinônimos.

Apesar das tecnologias assistivas serem direcionadas para pessoas com deficiência, cada
vez mais os professores têm descoberto que muitos recursos podem ser utilizados por to‐
dos os alunos, melhorando a aprendizagem de toda a sala. Sabemos que quanto mais estí‐
mulos diferentes tivermos, ao apresentar um mesmo conhecimento, maior será a possibili‐
dade de entendimento.

Existem tecnologias de alto custo que podem ser disponibilizadas para os alunos com de‐
ficiência pelas instituições de ensino ou por instituições específicas, como: lupas eletrôni‐
cas, impressora braile, impressora em relevo, impressora 3D, computadores leitores ou am‐
pliadores, mouses específicos, entre outros.

Existem também tecnologias assistivas que são utilizadas cotidianamente e trazidas para
o ambiente educacional pelos próprios alunos que podem ser de fundamental importância
para a aprendizagem. Como é o exemplo das réguas ampliadoras e lupas usadas por al‐
guns alunos de baixa visão, das regletes usadas por alunos cegos para escrever em Braille,
das bengalas de locomoção e de aparelhos para facilitar a pessoa com deficiência física a
segurar a caneta.

Acessibilidade e tecnologias assistivas no ambiente
educacional
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Legenda: Livro com impressão em braile.

Legenda: Livro de história com impressão em braile e relevos de desenhos.



Legenda: Máquina de escrita em braile.

Também existem tecnologias de baixo custo que muitas vezes são produzidas pelos pró‐
prios professores ou pela equipe de atendimento educacional especializado das institui‐
ções. Alguns exemplos são gráficos, desenhos e figuras que tem seus contornos elevados
por algum material alternativo, e que podem permitir que alunos cegos e com baixa visão
percebam as formas pelo tato. Esses contornos podem ser elevados por um barbante cola‐
do, por cola 3D (como se pode ver na foto abaixo) que é comprada em qualquer papelaria
por preço muito barato, ou reforçando o desenho em cima de alguma tela, como a tela que
utilizamos na janela para evitar entrada de mosquito.



Legenda: Reglete com punção para escrita em braile.

Legenda: Máquina fusora para impressão com relevo.





Legenda: Cola 3D para alto relevo.



Legenda: Lupa ampliadora simples.

Peças em 3D podem favorecer os alunos com baixa visão e cegos a obter o conhecimento
por meio do tato. Muitos cursos utilizam o estudo de formas geométricas e outras formas
específicas, caso de cursos como matemática, engenharia, arquitetura, entre outros. Pe‐
ças anatômicas de resina compradas prontas ou elementos em 3D podem ser produzidas
para cursos relacionados a ciências biológicas, como medicina, fisioterapia, educação físi‐
ca e outros, ajudam todos a compreender as estruturas do corpo humano. Formas feitas
em 3D em uma impressora própria que na maioria das vezes utiliza-se de filamentos de
plástico.



Legenda: Lupa eletrônica.

Legenda: Régua de assinatura para cego ou baixa visão.



Caso sua instituição não tenha impressora 3D com criatividade e empenho é possível pro‐
duzir muitos elementos com materiais recicláveis e dobraduras. Muitos alunos cegos e
com baixa visão utilizam um programa específico que tem como função fazer leitura com
voz de tudo que o mouse ou o cursor passar por cima. É bem interessante que os profes‐
sores baixem um desses programas em seus computadores para perceberem como os alu‐
nos leem os textos e livros indicados nas disciplinas. Indicamos o Dosvox que é um pro‐
grama gratuito, criado pelo Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ), que pode ser encontrado no site do Dosvox (http://intervox.nce.u‐
frj.br/dosvox/.

Na Universidade Federal de Goiás existe o Laboratório de Acessibilidade Informacional que
faz adaptação de materiais bibliográficos para os estudantes com deficiência da institui‐
ção e também possui espaço de estudo com equipamentos de tecnologia assistiva aberto
à toda comunidade.

Legenda: Frame vídeo do Laboratório de Acessibilidade Informacional da UFG. Acesso: https://w
ww.youtube.com/watch?v=S9xaixy8WYU
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Se Inclui
Formação docente para inclusão e acessibilidade

A educação em todos os níveis, inclusive médio e superior, sempre foi um lugar de diversi‐
dade, nunca foi um espaço homogêneo. No entanto, durante muito tempo foi tratada como
se fosse. Nós professores temos muita dificuldade de preparar aulas que sejam mais in‐
clusivas, pois aprendemos a ensinar segundo a hegemonia e a primazia dos conteúdos
acadêmicos.

Como já dissemos, a inclusão e permanência do aluno com deficiência é um direito e uma
obrigação das instituições de ensino, garantida por diversas leis e diretrizes. Mudar a reali‐
dade de exclusão não é uma opção, as instituições e professores devem atender a todos
os alunos com suas especificidades e suas necessidades.

Legenda: Frame vídeo Se Inclui: Cotidiano de Alunos e Professores. Acesso: https://www.youtu‐
be.com/watch?v=vqwkxJuAm9w

Mas quem é o aluno com deficiência? Anteriormente, a pessoa com deficiência era concei‐
tuada apenas por apresentar um impedimento significativo específico. Hoje, com base na
Convenção Internacional das pessoas com deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiên‐
cia, que em seu Artigo 2º considera pessoa com deficiência “aquela que tem impedimento
de longo prazo de natureza física, intelectual ou sensorial o qual, em interação com uma
ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualda‐
de de condições com as demais pessoas” (Lei 13.146/2015).

Diversidade e professor inclusivo
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A Convenção Internacional e o Estatuto Brasileiro trazem mudanças na concepção que a
sociedade tem sobre a pessoa com deficiência, pois muda o conceito anteriormente utili‐
zado que era “deficiente” ou “portador de deficiência”. O termo deficiente generaliza a defi‐
ciência e traz uma concepção incorreta das eficiências dessas pessoas, aumentando as‐
sim o capacitismo. O termo portador também não é coerente, pois quem porta carrega al‐
guma coisa, quem carrega alguma coisa pode a qualquer momento deixar de carregar ou
portar, a pessoa com deficiência tem uma deficiência e não a carrega.

Outro grande avanço dessa mudança de concepção é o fato de tirar o foco do impedimen‐
to e colocar o foco nas barreiras. Uma pessoa tem mais ou menos deficiência de acordo
com a quantidade de barreiras que enfrenta, por exemplo: uma pessoa cadeirante ao se
deparar com um espaço com escadas se torna com muito maior deficiência.

Essa nova concepção nos traz uma nova responsabilidade. Nossos alunos terão mais ou
menos deficiência dependendo da quantidade de barreiras pedagógicas e curriculares que
proporcionarmos. Para minimizar as barreiras precisamos conhecer mais sobre nossos
alunos.

Muitas vezes as pessoas acreditam que para atender aos alunos com deficiência em nos‐
sas salas temos que ser expertises em todas as deficiências. No entanto, na maioria das
vezes precisamos, na verdade, esquecer todos os preconceitos negativos que trazemos
sobre as pessoas com deficiência e depois “ouvir”.

Segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, todo atendimento educacional deve ser
iniciado com um estudo de caso. Ninguém melhor do que o próprio aluno com deficiência
para nos dar os caminhos de como devemos direcionar nossa prática pedagógica. Não
existe nada mais importante do que perguntar “COMO VOCÊ APRENDE?”. Essa ação funci‐
ona melhor do que qualquer receita dada por qualquer especialista de alguma necessidade
educacional específica.

Para dar suporte ao professor as instituições de ensino devem ter um núcleo de acessibili‐
dade, ou órgão equivalente, com equipe especializada para o atendimento educacional es‐
pecializado (AEE). Essa equipe não ocupa o lugar do professor. O professor é responsável
pelo aprendizado de todos os alunos. A equipe de AEE poderá intervir com o aluno fora ou
dentro da sala de aula, dependendo da necessidade, algumas vezes o professor terá em
sua sala intérpretes de Libras e profissionais de apoio auxiliando o aluno. É um direito ga‐
rantido por lei a permanência e atuação desse profissional em sala de aula, o professor
não poderá impedir sua permanência.
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Legenda: Frame vídeo Se Inclui: Cotidiano de Alunos e Professores. Acesso: https://www.youtu‐
be.com/watch?v=vqwkxJuAm9w

Importante reforçar sempre que as pessoas são diferentes, mesmo que tenham a mesma
deficiência e exatamente o mesmo diagnóstico. Que as vivências históricas, políticas, so‐
ciais e educacionais a tornam com diferentes condições e adaptações para lidar com suas
deficiências e eficiências. Converse com seu aluno, essa é a melhor forma de entender e
atuar corretamente.

Convidamos você para assistir ao lindo filme indiano “Como Estrelas na Terra”, que mostra
um grande exemplo de professor inclusivo que pode mudar sua concepção do papel social
da nossa linda profissão. Convidamos também a assistir o curta animado “Cordas” que
narra a amizade entre Maria, uma garotinha muito especial e Nicolás, seu novo colega de
classe, que tem de paralisia cerebral. Uma estória muito especial e sensibilizadora.
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Se Inclui
Formação docente para inclusão e acessibilidade

O objetivo desse capítulo é colaborar para Formação de Professores para Inclusão apre‐
sentando algumas diferentes formas de “ver” o mundo que fogem do convencional.. Apre‐
sentaremos aqui aspectos sobre inclusão e permanência de alunos com diversidade visual
e sua opinião sobre sua caminhada acadêmica e do que eles acreditam que os professores
deveriam saber sobre sua forma de “enxergar” o mundo acadêmico e sua forma de apren‐
der. Discutiremos muito brevemente o que é cegueira, baixa visão, visão monocular e dal‐
tonismo, e discutiremos formas de adaptações pedagógicas, informacionais, comunicacio‐
nais e atitudinais coerentes com a diversidade visual.

Uma aluna com baixa visão e visão monocular de um dos cursos superiores mais disputa‐
dos de uma das instituições parceiras desse projeto fala sobre o receio de não ser bem in‐
terpretada ao procurar o professor para dizer das suas necessidades, segundo ela:

Geralmente, o aluno com deficiência prefere o anonimato a falar sobre suas dificuldades.
Vive no sofrimento silencioso e não exerce seu direito de ter aulas e materiais didáticos
adaptados para sua deficiência para não correr o risco de ser mal-entendido pelo profes‐
sor. Diante disso, não basta perguntar se está tudo bem, para a maioria nada está bem, po‐
rém, devido à timidez, muitos respondem que sim. Neste o caso, cabe o bom senso do pro‐
fessor para reconhecer suas limitações e, frente ao conflito, agir com transparência, per‐
guntando como pode fazer para melhorar a dinâmica, didática e metodologia.

No relato acima, apesar de ser uma aluna muito empoderada que no começo do semestre
fala com os professores sobre suas dificuldades e como aprende, a aluna diz do medo de
suas reinvindicações não serem bem interpretadas.

Importante lembrar que o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13146/15) diz que “é
dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de
qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negli‐
gência e discriminação”. Educação de qualidade para a pessoa com deficiência visual só

Diversidade visual
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Sinto medo de represálias em coisas como a avaliação dos docentes. Se eu citar coisas
relacionadas às minhas deficiências, serei facilmente identificada. E, por fim, sinto
medo de ser mais menosprezada, visto que já tentei conversar com docentes sobre o
que dá certo e errado (ALUNA A/DV).
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acontece quando essa recebe material para acompanhar as aulas e para estudos que seja
acessível à sua forma de aprender e estudar.

Os professores muitas vezes têm medo e dificuldades de lidar com os alunos com defici‐
ência visual, como toda a sociedade muitas vezes carregam preconceitos e dificuldades
de reconhecer o aluno com deficiência como um aluno que pode ser eficiente no ambiente
acadêmico. Segundo aluna cega que entrevistamos:

Outra aluna relata que é importante que os professores entendam que o aluno com defici‐
ência visual possui “capacidade de interpretar o mundo a partir da audição” (ALUNA B/DV).
Toda informação que não for possível de se passar visualmente para esses alunos deve
ser traduzida de forma auditiva por descrição criteriosa.

A importância do dado visual é destacada também por uma aluna cega de um curso de li‐
cenciatura que diz:

Temos as mesmas competências que qualquer outro aluno. Teremos um bom desempenho
desde que os conteúdos e materiais sejam acessíveis, que temos dificuldades com lingua‐
gens não verbais, que tudo pode ser entendido desde que seja oralizado e que não é ne‐
cessário alterar a voz e os áudios para melhorar nossa compreensão (ALUNA C/DV).

A aluna A/DV relata ainda que nas “exatas se utiliza muitos conceitos puramente visuais
que são MUITO difíceis de transmitir para PcDs visuais”. Ela diz da necessidade de se “fa‐
zer gráficos em materiais ADAPTADOS”. Infelizmente não é apenas nas exatas que a adap‐
tação de materiais ocorre com pouca frequência, nas áreas de biológicas e humanas tam‐
bém é assim.

Além dos estímulos auditivos, os táteis também são importantes aliados na aprendizagem
da pessoa com deficiência visual. Gráficos ou desenhos feitos com cola 3D, com o uso do
barbante para delimitar os contornos/limites/formas, desenhados sobre tela quadriculada
(como a que retém insetos em janelas) ou feita em material maleável como sobre uma fo‐

A grande porcentagem dos professores, logo de início, não soube como lidar comigo,
creio que por falta de informação. Houve aqueles que ignoravam a situação, e alguns
que acreditavam que eu precisasse de alguém da família em sala de aula. A maioria te‐
mia que eu não absorveria o mesmo conhecimento e aprendizagem que os demais co‐
legas, julgando que eu não teria um bom desempenho, pois eles associavam a ausência
da minha visão com uma possível dificuldade de acompanhamento das aulas. Entretan‐
to, na maioria dos casos, as questões foram resolvidas a partir de diálogos entre a co‐
ordenação, os professores e eu. Cabe à coordenação pedagógica informar aos profes‐
sores que o primeiro passo a ser dado é que os mesmos conversem com o próprio alu‐
no, para que juntos cheguem a uma conclusão de como deverão trabalhar ao longo do
semestre. Todavia, caso seja mais viável, que ele procure informações com aqueles que
já ministraram aulas para mim.
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lha EVA, ficam com relevo e facilitam a interpretação e entendimento de pessoas com defi‐
ciência visual.

Em algumas universidades e institutos é possível encontrar impressora 3D ou máquina di‐
fusora que produzem materiais adaptados que favorecem a informação tátil.

Outro aluno com baixa visão (Aluno D/DV) relata que é muito importante que o professor
antecipe para o aluno com deficiência visual “tudo que for possível me antecipar”. A aluna
A/DV reforça essa solicitação dizendo que a pessoa com deficiência visual demora muito
mais tempo para estudar que os demais alunos, por isso ela precisa de mais tempo para
fazê-lo com qualidade e para que tenha o mesmo rendimento que os outros. Portando, có‐
pias de textos que serão utilizados nas aulas e nas provas devem ser disponibilizadas no
início do semestre para que os alunos ou o laboratório da instituição possam adequar
esse material para ser estudado.

Uma forma de sensibilização e de conhecer um pouco mais da realidade das pessoas com
deficiência visual é por meio de filmes. Convidamos você para assistir ao filme iraniano “A
Cor do Paraíso” para conhecer algumas peculiaridades do cotidiano de uma criança cega.
Indicamos também o filme é “Hoje eu quero voltar sozinho” Sobre um garoto cego que che‐
ga em colégio do Rio de Janeiro e insere a comunidade escolar na pauta da inclusão. Ele
tem que lidar com algumas dificuldades de aceitação pela turma, até que encontra apoio
em um estudante recém-chegado, Gabriel, com quem acaba se envolvendo amorosamente.
O filme “Castelos de Gelo” que conta a história de uma patinadora adolescente que é cam‐
peã mundial e que, no auge da fama, sofre acidente que a deixa cega. Outro filme que indi‐
camos é “Dançando no escuro” que conta a história de uma imigrante tcheca que trabalha
em uma usina nos EUA e descobre que está perdendo a visão dia após dia.

Conceituações e considerações

Como já dissemos iremos abordar nesse item algumas das muitas diversidades visuais,
sendo elas a cegueira, baixa visão, visão monocular e daltonismo.

A deficiência visual se refere a uma limitação sensorial que, mesmo com a utilização de
correções (óculos, cirurgias, etc.), anula ou reduz a capacidade de ver, abrangendo vários
graus de campo e acuidade visual, permitindo várias classificações da redução da visão:
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● cegueira: a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a me‐
lhor correção óptica;

● baixa visão: que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a
melhor correção óptica;



A visão monocular caracteriza-se pela perda total de visão de um dos olhos. Apesar de
muitas vezes as pessoas acreditarem que pessoa com visão monocular não tem grandes
dificuldade, isso é totalmente incorreto. A visão monocular diminui significativamente o
campo visual e dificulta a visão tridimensional diminuindo a noção de profundidade.

Segundo a Associação Brasileira dos Deficientes de Visão Monocular, as pessoas que pos‐
suem essas características têm dificuldades visuais significativamente maiores do que as
pessoas que têm visão convencional. No entanto, para muitos, esse fato não é considera‐
do e os direitos as mesmas condições de aprendizagem não lhes é dado.

O daltonismo também chamado de “discromatopsia congênita” é caracterizado por defei‐
tos de visão cromática, é mais comum nos homens, não é considerado deficiência, mas é
uma diversidade visual bastante presente no ambiente acadêmico. É importante dizer que
as pessoas com daltonismo não enxergam ou deixam de enxergar as cores da mesma for‐
ma. A maioria das pessoas com daltonismo tem dificuldade na percepção das cores ver‐
melha e verde, depois são menos numerosas as pessoas que não enxergam o azul e ama‐
relo e mais raro são pessoas que enxergam apenas tons de cinzas.

Relação professor aluno

Em pesquisa com os alunos podemos verificar várias percepções que estes possuem so‐
bre de como o professor poderia auxiliá-los no processo ensino-aprendizagem. A aluna
A/DV relata:

● casos específicos: os casos nos quais a somatória da medida do campo visual
em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de
quaisquer das condições anteriores (BRASIL, 2004, Artigo 5º, Parágrafo 1º, Inciso I,
Alínea c).

A baixa visão me parece ser esquecida pela sociedade como um todo, que acredita que
só existem três tipos de visão: aquela perfeita, aquela que “precisa de óculos” e a ce‐
gueira. E isso é algo que influencia até mesmo na criação de crianças com baixa visão,
dada a dificuldade dos pais de compreenderem a condição de seus filhos. É importante
diferenciarmo-nos daqueles que são cegos, porque existem vários graus de baixa visão,
com várias particularidades (causas, efeitos). E é fundamental que os docentes este‐
jam preparados para entender a individualidade de cada caso, com que tecnologias as‐
sistivas a pessoa teve contato, etc. Por exemplo, não sei braile. E a maioria das pesso‐
as cegas (em um recorte importante, que ficaram cegas após certo tempo de vida, já
estavam na adolescência ou no começo da vida adulta) e com baixa visão que conheço
também não sabem. Mas todos nós usamos leitores de tela. Eu e meus amigos com
baixa visão usamos lupas eletrônicas. Alguns deles preferem provas em fonte 24, ou‐
tros em fonte 28. É muito importante saber estabelecer as necessidades que o discente
tem. A minha visão monocular provém do fato de que um dos meus olhos é cego. Essa



Considerando os relatos dos alunos pesquisados, a experiência dos núcleos de acessibili‐
dade da UFG, UEG, IFG e IFGoiano e pesquisas em materiais de formação docente para in‐
clusão de outras instituições, apresentamos a seguir o que chamamos de “BOAS PRÁTI‐
CAS”. São ações e adaptações que podem ser feitas por professores de alunos com defici‐
ência visual, que vão proporcionar uma relação mais harmoniosa e favorecer a aprendiza‐
gem desses alunos no meio acadêmico.

Dividiremos essas práticas em “BOAS PRÁTICAS SOCIAIS” e “BOAS PRÁTICAS ACADÊMI‐
CAS”. Consideramos as práticas sociais ações que dizem respeito a como se comportar
na presença de uma pessoa com deficiência visual, minimizando os preconceitos e favore‐
cendo a comunicação e a locomoção. Consideramos práticas acadêmicas aquelas ações
do professor que podem favorecer o rendimento acadêmico e proporcionar ao aluno com
deficiência visual as mesmas oportunidades de conhecimento que os demais alunos já
têm favorecido pela visão.

Boas práticas sociais

condição influencia minha vida de ainda outras maneiras diferentes da baixa visão, e é
uma deficiência que só começou a ser reconhecida legalmente há poucos anos. Há
muita dificuldade no que tange a tridimensionalidade, noções de profundidade, movi‐
mento. E, no meu caso, afeta uma porcentagem enorme de meu campo de visão. Mas,
mais uma vez, é necessário o diálogo. Pessoas com deficiências e pessoas que neces‐
sitam de ferramentas assistivas são diversas e cada um tem suas particularidades.
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● Quando relacionar-se com pessoas cegas ou com deficiência visual, identifique-
se, faça-a perceber que você está falando com ela, tocando-a ou falando próxima.

● Quando relacionar-se com pessoas cegas ou com deficiência visual, identifique-
se, faça-a perceber que você está falando com ela, tocando-a ou falando próxima.
As pessoas com baixa visão poderão passar por você e não te cumprimentar. Isso
acontece não porque são mal-educadas, mas porque não a viu mesmo. Quando isso
acontecer chame-a e avise-a da sua presença.

● Sempre que quiser auxiliar uma pessoa com deficiência visual pergunte anterior‐
mente se ela quer ajuda. É comum o relato de pessoas cegas que são pegas pelo
braço e atravessadas pela rua à força por pessoas que acreditavam que ela queria
fazer isso. Algumas vezes a pessoa com deficiência prefere realizar a atividade de
locomoção sozinha, assim é importante perguntar se ela precisa de ajuda sempre.

● Quando a pessoa quiser ajuda pergunte como você deve fazer para ajudá-la. No
auxílio na locomoção o mais recomendado é que se ofereça o cotovelo para que a
pessoa com deficiência visual o segure e assim te acompanhe.



● Avise antecipadamente a existência de degraus, escadas rolantes, pisos escorre‐
gadios, buracos e obstáculos durante o trajeto.

● Para ajudar uma pessoa cega a sentar-se, você deve guiá-la até a cadeira e colo‐
car a mão dela sobre o encosto, informando se esta tem braço ou não. Deixe que a
pessoa se sente sozinha.

● Quanto ao cão-guia, ele nunca deve ser distraído do seu dever de guia com afa‐
gos, alimentos etc. Lembre-se de que esse cão está trabalhando e tem a responsabi‐
lidade de guiar um dono que não enxerga.

● Fique à vontade para usar palavras como “veja” e “olhe”. As pessoas cegas as uti‐
lizam com naturalidade.

● Sempre que se afastar, avise a pessoa cega, pois ela pode não perceber a sua
saída.

● No primeiro contato do cadêmico cego com o Câmpus, deve ser indicado um ser‐
vidor para proceder a visita com ele as principais dependências do prédio: sala de
aula, biblioteca, banheiros, secretaria e outras, para reconhecimento e construção
espacial do Câmpus.

● Na primeira aula é interessante apresentar o aluno aos colegas e que esses se
apresentem. Os alunos sem deficiência visual sabem exatamente quantos colegas
tem na sala e quem são. Para os alunos com deficiência visual isso fica mais difícil
e no caso de cegueira, impossível.

● Algumas instituições de ensino possuem programas de monitoria para apoio de
alunos com deficiência. Procure saber como funciona na sua instituição.

● Caso faça um evento na sua unidade procure fazer e avise os colegas professo‐
res que façam a ampliação de cartazes e meios de informações instalados nas áre‐
as comuns da universidade; e a ampliação dos materiais disponibilizados em simpó‐
sio, feiras e encontro que acontecem na universidade.

● Durante a inscrição em eventos promovidos dentro da instituição, utilize ficha de
inscrição com um campo em que participantes com deficiência/necessidades espe‐
ciais pudessem requisitar ferramentas de acessibilidade, material adaptado, etc.

● As barreiras arquitetônicas também afetam o aluno com deficiência visual. Caso
você verifique que faltam placas de sinalização, piso tátil, e que a qualidade das cal‐
çadas esteja inadequada faça uma reclamação formal para o setor responsável pelo
espaço da instituição com cópia para o Núcleo de Acessibilidade para que esse pos‐
sa acompanhar e cobrar as modificações assim que haja verba disponível.

● Muitas vezes os alunos com deficiência visual utilizam o final das calçadas
como piso tátil. Arvores que crescem no caminho, lixeiras inadequadas e bancos co‐
locados em locais inadequados podem dificultar o deslocamento ou até mesmo cau‐
sar acidentes. Caso o aluno reclame com você informe os órgãos responsáveis
como acima.

● Seria fundamental que as placas de identificação como, por exemplo: números
ou nome das salas, indicações dos banheiros femininos e masculinos fossem adap‐
tadas para o Braille, principalmente se tiver aluno cego na unidade.



Boas práticas acadêmicas

● A lei prevê faixas sinalizadoras próximas às escadas ou locais de alerta para que
os alunos cegos e de baixa visão não corram risco de acidente nesse local.
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● Muitas vezes o aluno com baixa visão, visão monocular e daltonismo passam
despercebidos e com medo de sofrerem represálias não se identificam. Por isso,
todo começo de semestre pergunte se algum aluno possui alguma deficiência ou ne‐
cessidade específica.

● A Lei 13146/15 preza o Estudo de Caso, qualquer atendimento educacional espe‐
cializado deve ser iniciado com uma conversa com o próprio aluno sobre como ele
aprende.

● A melhor pessoa para lhe informar como deve ser a preparação dos textos utili‐
zados na disciplina, de como devem ser os slides utilizados em aula e de como se
deve descrever os elementos não visuais, é o próprio aluno com deficiência.

● Independente de saber da existência de alunos com deficiência na sua turma,
caso queira já deixar preparado os textos utilizados na disciplina, o professor além
do texto utilizado convencionalmente poderia já deixar disponibilizado um com letra
ampliada (sugerimos tamanho fonte 20) e um texto salvo como TXT. Isso facilitaria
muito a leitura dos alunos com baixa visão e para utilização de leitores de tela (nor‐
malmente aceitam txt) por alunos cegos.

● Antes de imprimir a ementa, procure sempre a ementa se tem algum aluno que
necessita de alguma forma especial de impressão, Braille, fonte ampliada ou acesso
ao TXT. Este educando também quer saber e tem o direito ao acesso à ementa e ao
conteúdo programático

● Pergunte aos seus alunos que tamanho de fonte deve usar nos slides, prefira
contrastes preto e branco e caso tenha figuras cuide de descrevê-las.

● Quando for descrever os elementos não visuais de informações que sejam rele‐
vantes para o conteúdo abordado, descreva as figuras e fotos, mas tenha bom senso
quanto a quantidade de informações.

● Sempre que estiver escrevendo no quadro o jeito maisadequado é narrar a sua
escrita no exato momento em que está escrevendo.

● Para que a pessoa com baixa visão tenha acesso a conteúdos expositivos (pan‐
fletos, recados e conteúdo no quadro ou slides) é necessário que o professor oralize
todas as informações visuais que o aluno não tem acesso por motivo de deficiência.

● O professor deve encaminhar com antecedência (no início do semestre) para o
órgão responsável pela preparação de materiais acadêmicos as cópias digitalizadas
de todos os textos utilizados na disciplina, os livros ou referência de livros que não



tiverem digitalizados e o cronograma com data de utilização de todo o material na
aula para que seja adaptado às especificidades do aluno. A preparação de material
pode não ser rápida, pois envolve as ações: digitação, digitalização, correção, revi‐
são, ampliação, conversão de texto para áudio, adequação de imagens e gráficos,
obter textos na internet, entre outras.

● Encaminhe com antecedência o material de recursos audiovisuais (Power Point,
filme) e materiais com planilhas, tabelas ao aluno ou ao seu monitor para que ele
possa encaminhar para as modificações adequadas, possibilitando ao aluno acom‐
panhar as aulas.

● Na maioria das instituições existe um órgão responsável por adaptar todo o ma‐
terial para o aluno com deficiência visual.

● Procure escrever letras grandes e claras no quadro.

● Muitas vezes o aluno com deficiência visual demora mais tempo para ler e res‐
ponder as avaliações acadêmicas. Ainda na Lei 13146/15 no Art. 30 se prevê a “dila‐
ção de tempo, conforme demanda apresentada pelo candidato com deficiência tanto
na realização de exame para seleção quanto nas atividades acadêmicas, mediante
prévia solicitação e comprovação da necessidade”.

● Se possível prepare antecipadamente gráficos e desenhos contornando-os com
cola 3D, desenhando sobre tela quadriculada (como a que retém insetos em janelas)
ou feita em material maleável como sobre uma folha EVA, as limitações/formas po‐
dem ser marcadas com uso do barbante, os contornos ficam com relevo e facilitam
a interpretação e entendimento de pessoas com deficiência visual. Ou solicite ao
Núcleo de Acessibilidade que providencie com antecedência.

● Ao utilizar filme como recurso didático, discuta com o aluno previamente a me‐
lhor solução. Não fazer uso de filme mudo na turma deste aluno.

● Discuta previamente com o aluno a forma viável de avaliação. A avaliação adap‐
tada é um direito do aluno prevista na Lei 13146/15. Converse com seu aluno se a
avaliação escrita pode ser modificada para avaliação oralizada, prova impressa em
Braille, prova impressa em letra ampliada, prova realizada em computador com leitor
de tela ou outro tipo de avaliação que dê conta da especificidade do aluno e da
disciplina.

● Ter ciência que o aluno faz uso de tecnologia assistiva durante as aulas (tablet,
celulares, computadores, lupas, máquina braile, etc).

● Permitir ao aluno gravar as aulas como recurso de suas “anotações”

● Ao usar mapas, gráficos e figuras, ter o cuidado de descrevê-los.

● Alguns alunos com sensibilidade a luz (fotofobia) podem enxergar melhor em
ambientes menos iluminados, já outros preferem ambientes mais claros. O profes‐
sor deve controlar a iluminação da sala, tendo em vista o conforto visual de todos
os alunos.

● Deve-se orientar o acadêmico para que trabalhe com áudio-books e gravadores
de áudio, porém o acadêmico pode escolher por fazer uso de material em Braille.
Material específico pode ser solicitado na instituição no Núcleo de Acessibilidade



Depoimentos

ou órgão correspondente, ou ainda na biblioteca braile de Goiânia: braille-jaa@uol.‐
com.br ou pelo site da Fundação Dorina Nowill.

● Muitos documentos não podem ser agregados ao acervo de textos digitais por
estarem mal identificados, danificados (sublinhados à caneta, marcados com mar‐
cadores de texto, ou com observações e anotações nas margens) e isto prejudica a
interpretação por parte dos softwares utilizados. Diante de tais fatos, torna-se es‐
sencial a colaboração dos professores para encaminharem com antecedência o cro‐
nograma da disciplina com a bibliografia recomendada.

● O uso de software com síntese de voz torna-se uma alternativa valiosa para a ob‐
tenção da leitura imediata, tais como: Sistema Dosvox, Deltatalk, NVDA, Virtual Visi‐
on, Jaws, Orca e Daisy, aplicativo para Android. Para utilização dos textos da disci‐
plina nesses programas deve-se disponibilizar o texto para o aluno em formato TXT.

● Todos os alunos com deficiência têm direito a ampliação do tempo de integrali‐
zação de curso (Lei 13146/15). Se for o caso sugira ao seu aluno que ele faça me‐
nos disciplinas por semestre e faça o curso com mais calma e tempo.

● Caso tenha computadores ou laboratório de informática na unidade solicite que
os programas leitores sejam instalados em todos os computadores.

● Algumas instituições utilizam sistemas computacionais acadêmicos (ex. SIGAA)
que possibilitam que o professor disponibilize todo material para os alunos pelo sis‐
tema. Esse fato facilita para os órgãos responsáveis na instituição pela adequação
do material para que efetive essa preparação.

● O quadro branco escrito com caneta preta costuma ser mais visível para as pes‐
soas com deficiência visual do que as lousas de giz. Caso tenha aluno nessa situa‐
ção solicite que a troca de sala para onde tenha esse quadro seja realizada.

● Ofereça as primeiras cadeiras para o aluno com deficiência visual e reforce com
a turma essa necessidade

● Alguns alunos utilizam o apoio de tablets ou outros equipamentos eletrônicos,
nesses casos, os textos e livros devem ser disponibilizados em .mobi ou .epub.

● Dependendo, os equipamentos e lupas que os alunos com deficiência visual utili‐
zam é importante disponibilizar uma mesa maior que proporcione mais espaço.

● Professor precisa rever dinâmicas para formação de grupos de trabalho. Os estu‐
dos apontam a dificuldade/rejeição dos alunos com deficiência em grupos de traba‐
lho. É preciso ter cuidado para o estudante não ser discriminado tendo como base a
deficiência.
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Para finalizar deixamos uma mensagem de uma aluna com deficiência visual para os
professores:

Indicação de filme

A Cor do Paraíso. Majud Majidi. Irã, 1999.

Hoje eu quero voltar sozinho. Direção: Daniel Ribeiro, 2014.

Castelos de gelo. Direção: Donald Wrye, 1978.

Dançando no Escuro. Direção: Lars Von Trier, 2000.

Indicação de livros

MEC. Formação Continuada a Distância de Professores para o Atendimento Educacional
Especializado: Deficiência visual. SEESP / SEED, Brasília/DF – 2007.

VENTAVOLI, Fabíola Magda Andrade. A informática como ferramenta e proposta educativa
aos indivíduos portadores de deficiência visual. Mococa: 2012.

BRASIL. Orientação e Mobilidade: Conhecimentos básicos para a inclusão do deficiente
visual / Elaboração Edileine Vieira Machado. et al. - Brasília: MEC, SEESP, 2003.

GIL, Marta (Org.). Deficiência visual. Brasília: MEC. Secretaria de Educação a Distância,
2000.

É necessário que se entenda que nós não somos de outro mundo – somos pessoas como
quaisquer outras. Sou uma pessoa com deficiência, acredito, porque o mundo é inacessí‐
vel, apresentando inúmeras barreiras para uma participação efetiva, constante e numero‐
sa nossa. Ao termos contato com as ferramentas certas, essas barreiras desaparecem e
nos comportaremos como qualquer outro discente. Podemos falhar – e é um direito nos‐
so, afinal, mas também podemos decolar. Fale com as suas turmas. Seja aberto a críti‐
cas. Entenda que está, assim como qualquer outra pessoa, em uma posição de aprendi‐
zado constante. Nunca se esqueça que somos pessoas completas, independentes. Mui‐
tos de nós na universidade já somos adultos. Não nos veja como exemplo de superação.
Se é tão impressionante uma pessoa com deficiência/necessidades especiais alcançar o
nível superior de ensino, algo está errado. Posso resumir tudo isso em uma palavra: em‐
patia. Incorporem-na. (Aluna A/DV)



BRASIL. Guia orientador para acessibilidade de produções audiovisuais. 2015.

BRASIL. Guia para produções audiovisuais acessíveis. 2016.



Se Inclui
Formação docente para inclusão e acessibilidade

O objetivo desse capítulo é colaborar com a Formação de Professores para Inclusão apre‐
sentando diferentes formas de ouvir ou de não ouvir, e as adaptações pedagógicas, infor‐
macionais, comunicacionais e atitudinais coerentes.

Apresentaremos aqui aspectos sobre a inclusão e permanência de alunos com diversidade
auditiva e a opinião desses alunos sobre sua caminhada acadêmica e do que eles acredi‐
tam que os professores deveriam saber sobre sua forma de “ouvir” o mundo acadêmico e
sua forma de aprender. Discutiremos muito brevemente o que é deficiência auditiva e sur‐
dez, e discutiremos formas de adaptações comunicacionais, pedagógicas, informacionais,
e atitudinais coerentes com a diversidade auditiva.

Vamos considerar pessoas com deficiência auditiva os alunos que realizam leitura labial,
que utilizam ou não aparelho auditivo e que tem perda bilateral. Quando dissermos aluno
surdo estamos considerando o aluno que utiliza a Língua Brasileira de Sinais como meio
de comunicação. Abordaremos ainda a perda unilateral que não é considerada deficiência,
mas que traz prejuízos significativos para quem a possui. No entanto, uma conceituação
mais detalhada será dada ainda nesse texto.

A deficiência auditiva nem sempre é muito perceptível. Alguns alunos fazem leitura labial
com muita perfeição e quando dizem da sua deficiência são questionados e duvidados.
Uma aluna com deficiência auditiva do curso mais disputado da UFG relata sua
indignação:

Todos os professores que me deram aula sabem, porém, a maioria faz “pouco caso” ou du‐
vida que eu seja deficiente auditivo. Não é raro também fazerem alguma piada, dizendo
ser brincadeira, ou me expor aos colegas de sala (Aluna DA/A).

Em nossa pesquisa com os alunos com deficiência auditiva e surdez pudemos verificar
que existem alunos que têm contato com professores mais acessíveis e outros encontram
mais dificuldade. A aluna com deficiência auditiva DA/B relata que teve boa receptividade
por parte dos professores, e que não sofreu nenhuma espécie de preconceito, e diz “pelo
contrário alguns professores me perguntam se estou ouvindo bem, se tive alguma dúvida
ou dificuldade durante a aula”.

Diversidade auditiva
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Já a aluna DA/A que também tem deficiência auditiva relata que já sofreu várias situações
em que se sentiu vítima de preconceito e do despreparo dos professores, ela descreve
duas que diz que quase a fizeram desistir do curso superior:

A aluna relata que a coordenação pedagógica do curso dela está sempre disposta a auxi‐
liá-la, mas como pudemos ver ainda assim a aluna passa por situações inadequadas. Ape‐
sar de bastante extenso, apresentamos na íntegra o relato da aluna, pois mostra a falta de
conhecimento, preparo e sensibilidade de alguns professores e o prejuízo que essas situa‐
ções podem proporcionar para o aluno. Falando de longe com o aluno com deficiência au‐
ditiva o professor terá grandes chances de não ser entendido, pois a leitura labial ficará
muito difícil. O professor falar mais perto do aluno com deficiência auditiva irá auxiliar in‐
clusive o aluno que tem uma deficiência parcial, facilitando a utilização do que ele tem de
audição. Na outra situação relatada, o fato do professor dificultar que a aluna utilize a lei‐
tura labial para entender a pessoa que estava sendo atendida é inaceitável, pois se ela não
olhar os lábios da pessoa não a entenderá e aí que não será capaz de atendê-la
adequadamente.

A necessidade de formação e de políticas de inclusão na educação básica, fundamental e
superior é destacada pela aluna DA/B. Ela relata:

Na primeira, fui apresentar um seminário e a professora me fez uma pergunta ao final.
Ela estava no final da sala e eu não entendi o que foi perguntado. Pedi para que ela re‐
petisse e mais uma vez não entendi. Ao pedir novamente para que repetisse, ela não re‐
petiu e já foi dizendo que eu achava que ela tinha “cara de besta” (algo assim), falou
que eu estava achando que ela era burra e me perguntou se eu era surda. Respondi que
sim. Ela não acreditou e me mandou sentar. Depois, deu um sermão de uns 5 minutos,
mas não consegui entender muita coisa do que ela disse. Pela expressão dos colegas,
acredito que o sermão foi bem pesado. Mas não sei dizer ao certo justamente porque
não entendi o que ela falava. Ela poderia ter minimizado se tivesse tido a paciência de
repetir ou se tivesse deixado eu me aproximar (inclusive pedi isso e ela se negou).
Além disso, não deveria ter tomado como afronta quando eu disse que era mesmo sur‐
da, afinal eu sou. Numa outra situação, estava atendendo um paciente com os colegas
observando e o professor foi passar o feedback da consulta (com o paciente e os alu‐
nos presentes). Ele tirou foto e achou ruim o fato de que eu escute a história do pacien‐
te para depois escrever no prontuário. Faço assim porque preciso da leitura labial, en‐
tão eu converso com o paciente, faço as perguntas que achar pertinentes e depois es‐
crevo no prontuário. O professor tirou uma foto minha e depois disse que eu estava er‐
rada, que o correto seria conversar com o paciente e ir anotando e jamais abaixar a ca‐
beça para escrever. Expliquei a ele meu problema e ele só me respondeu que era pro‐
blema meu e que eu deveria me adaptar. Com todas essas letras, eu entendi bem. Ora, a
forma como eu fazia já era uma adaptação. Impossível eu fazer como ele queria. Nesse
caso, faltou empatia da parte dele. (Aluna DA/A).
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Que a diversidade física e cognitiva existe e deve ser respeitada e que também cabe ao
corpo docente da instituição a criação, implantação e manutenção de uma cultura in‐
clusiva dos nossos grupos, pois a maioria não consegue superar suas barreiras e bata‐



A aluna DA/C relata não ter passado por situações de preconceito, mas que alguns profes‐
sores não têm muita paciência em se comunicar com os alunos com deficiência auditiva.
Diz que somente um professor não teve disponibilidade, paciência e carinho para conver‐
sar com ela.

Como pudemos verificar nas falas das alunas a leitura labial é o recurso que o aluno com
deficiência auditiva tem para adquirir o conhecimento oralizado. Dessa forma, é importan‐
te que o professor se preocupe com a maneira que se posiciona em sala e que posiciona
seu corpo para falar. Falar enquanto escreve no quadro de costas para o aluno faz com
que ele não tenha tido contato com nenhuma palavra dita.

Já para o aluno surdo, que faz uso da Língua de Sinais para se comunicar, a principal
adaptação é a presença do intérprete de Língua Brasileira de Sinais, que está prevista em
diversas leis e diretrizes e reforçada na Lei 13146/15. É fundamental dizermos que o papel
do intérprete de Libras é traduzir a informação transmitida pelo professor. A responsabili‐
dade do processo ensino-aprendizagem continua sendo do professor regente. Assim, o
aluno não é do intérprete de Libras e sim do professor, como todos os demais. Algumas
vezes vivenciamos professores que dizem para o intérprete: “Explique isso para seu aluno”.
É importante refletirmos que o intérprete não é especialista no conteúdo ministrado na dis‐
ciplina e sim o professor. Essa reflexão é importante, pois o intérprete precisará do profes‐
sor para conseguir fazer a interpretação de termos ou conteúdos muito técnicos e especí‐
ficos de uma determinada área.

Em todos os relatos da pesquisa que realizamos com alunos surdos verificamos que a pre‐
sença do intérprete é fundamental para que esse aluno dê continuidade no curso. Um dos
alunos surdos entrevistados, que nos primeiros anos do curso não teve intérprete, relata
algumas dificuldades como:

A literatura apresenta diversas pesquisas que mostram a dificuldade do professor em
atender adequadamente o aluno surdo. O aluno S/B relata o quanto o bom relacionamento,
a empatia e a disposição de interagir pode auxiliar para o sucesso na aprendizagem, ele
diz: “É importante ter interação. Ouvinte interagir com surdos e vice-versa. O conhecimento
sobre a necessidade e a interação é importante sempre”. (Aluno S/B).

lhas sozinhas. É tão bom contar com ajuda de alguém, e se esse alguém for um braço
forte como a educação, melhor ainda. (Aluna DA/B).
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Em uma determinada matéria tive complicação, pois eu perdia a chamada e mesmo
comprovando que estava em sala, a professora disse que eu deveria responder a cha‐
mada na hora, e que, por isso, não podia fazer nada, informei que o problema é que eu
não escutava e a mesma disse que não era problema dela. (Aluno S/A).



Muitos conceitos, termos e palavras presentes no meio acadêmico e nos livros que utiliza‐
mos não são comuns ou são desconhecidos pelos alunos surdos. Os surdos possuem um
vocabulário menos extenso que os ouvintes. Muitas vezes precisam de um período de
adaptação a esses novos conteúdos. Segundo o aluno surdo S/B, “a dificuldade em sala de
aula se dá devido aos novos conceitos usados, pois, às vezes, alguns professores não con‐
seguem transmitir os conteúdos de forma clara, objetiva, fazendo as adequações necessá‐
rias”. Diz ainda: “O importante é haver uma cooperação no ambiente acadêmico”.

Tanto na deficiência auditiva quanto na surdez os alunos relatam dificuldade em realizar
provas orais. O aluno com deficiência auditiva, apesar de fazer leitura labial, na maioria
das vezes, tem dificuldade na fala, com troca de alguns sons. Eles têm consciência de que
não falam como os ouvintes, mas não conseguem corrigir essa fala. Por isso, quando são
colocados para falar em público sentem-se envergonhados e com maior dificuldade de ar‐
ticular as palavras.

Outro fato que temos verificado em nossas instituições e que é relatado na literatura como
uma característica comum no surdo é a dificuldade de entender regras sociais que são
subjetivas e que estão subentendidas na sociedade. Conceitos abstratos e subjetivos não
são facilmente entendidos pelas pessoas surdas, devido puramente ao fator cultural e a
estruturação linguística ser de outra modalidade, não existe limitação intelectual, a restri‐
ção é por impedimento perceptual sonoro. Assim é importante que a universidade e insti‐
tutos apresentem suas normas e regras de forma mais concreta e objetiva. Algumas vezes
a subjetividade das relações não é bem interpretada e o surdo acaba passando por situa‐
ções constrangedoras.

O aluno surdo S/B relata:

Precisamos nos unir! Os professores devem observar o que um aluno tem de melhor e ten‐
tar ajudar o outro que está pior, para que ele fique num nível parecido com os demais, ou
até mesmo um aluno ajudar o outro, isso fará com que o preconceito diminua e as rela‐
ções aconteçam da melhor maneira possível. Precisamos abrir o coração, ter mais amor
para que haja mudanças, por favor, vamos nos unir, se nós não mudarmos nossa postura,
os problemas continuarão.

Para que você conheça um pouco da realidade das pessoas surdas indicamos dois filmes.
O filme “Música e o Silêncio” conta a história de uma família que tem pessoas surdas e ou‐
vintes em seu cotidiano. O segundo filme que indicamos é sobre surdo-cegueira, que é
uma deficiência pouco presente nas instituições de ensino, mas que esperamos que com a
melhor preparação dessas instituições logo tenhamos alunos com essas características, o
filme se chama “Helen Keller e o Milagre de Anne Sullivan”. O terceiro filme é “Amy: uma
vida pelas crianças” sobre uma mulher infeliz após a morte de seu filho, deixa seu marido
para se tornar professora em uma escola para crianças surdas, onde descobre uma nova
razão para viver. Outro lindo filme que mostra a realidade das pessoas surdas é “Filhos do
Silêncio” que conta a estória de um idealista professor de surdos e uma decidida moça



surda, trata de comportamentos, interações e possibilidades de adultos surdos. Deixamos
os links dos filmes para você no SAIBA MAIS.

Conceituações e considerações

Como já dissemos nesse capítulo sobre diversidade auditiva abordaremos a deficiência
auditiva e a surdez.

Considera-se pessoa surda aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com
o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo
uso da Língua Brasileira de Sinais (BRASIL, 2005, Artigo 20).

Considera-se deficiência auditiva a perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um deci‐
béis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e
3.000Hz (BRASIL, 2005, Artigo 20, Parágrafo Único).

O decreto 5.296/04 restringe a deficiência auditiva à perda bilateral, no entanto, muitos
têm sido os debates e lutas para que a pessoa com perda unilateral tenha os mesmos di‐
reitos. A perda unilateral traz dificuldades significativas no ambiente acadêmico. O aluno
com essas características tem mais dificuldades de entender a informação e o conheci‐
mento que os alunos com audição convencional. Assim é fundamental que consideremos
esses alunos em nossas aulas.

Relação professor aluno

Em pesquisa com os alunos podemos verificar várias percepções que estes possuem so‐
bre como o professor poderia auxiliá-lo no processo ensino-aprendizagem. A aluna DA/A
deixa uma mensagem para os professores que querem ser mais inclusivos:
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Entendam que não vivemos em um mundo onde somos todos iguais e temos as mes‐
mas oportunidades e condições que os outros alunos. Estamos em uma universidade
com bastante diversidade e vocês têm que se preparar para isso. Não queira que todos
pensem como os senhores, aqui já cabem comportamentos diferentes, querendo ou
não. Tenham mais empatia. Sejam mais tolerantes e solidários. Seja um professor que
está preocupado com o aprendizado do aluno (olha que nem estou me referindo somen‐
te aos deficientes). Nota alta vários tiram. Mas será que aprendeu mesmo? Preocupem-
se com provas que valorizaram o aluno que estudou e não o que decorou tudo. Também



Considerando os relatos dos alunos pesquisados, a experiência dos núcleos de acessibili‐
dade da UFG, UEG, IFG e IFGoiano e pesquisas em materiais de formação docente para in‐
clusão de outras instituições apresentamos a seguir o que chamamos de “BOAS PRÁTI‐
CAS”. São ações e adaptações que podem ser feitas por professores de alunos com diver‐
sidade auditiva que vão proporcionar uma relação mais harmoniosa e favorecer a aprendi‐
zagem desses alunos no meio acadêmico.

Dividiremos essas práticas em “Boas práticas sociais” e “Boas práticas acadêmicas”. Con‐
sideramos as práticas sociais ações que dizem respeito a como se comportar na presença
de uma pessoa com diversidade auditiva, minimizando os preconceitos e favorecendo a
comunicação. Consideramos práticas acadêmicas aquelas ações do professor que podem
favorecer o rendimento acadêmico e proporcionar ao aluno com deficiência auditiva as
mesmas oportunidades de conhecimento que os demais alunos têm.

Boas práticas sociais

não adianta fazer uma prova em nível doutorado se somos graduandos. Mas, enfim,
mais amor, com vocês, pela profissão e com os alunos. Mais empatia. (Aluna DA/A).
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● Não é correto dizer que alguém é surdo-mudo. Muitas pessoas surdas não falam
porque não aprenderam a falar. Muitas fazem a leitura labial, outras usam a Língua
Brasileira de Sinais - Libras.

● Quando estiver conversando com uma pessoa surda, fale de maneira clara, pro‐
nunciando bem as palavras, mas não exagere.

● Quando quiser falar com uma pessoa surda, se ela não estiver prestando atenção
em você, acene para ela ou toque, levemente, em seu braço.

● Use a sua velocidade normal de fala, a não ser que lhe peçam para falar mais de‐
vagar. Use um tom de voz normal, a não ser que lhe peçam para falar mais alto.

● Gritar, não vai adiantar, ele não escuta. Fale diretamente com a pessoa, não de
lado ou atrás dela. Faça com que a sua boca esteja bem visível.

● Gesticular ou segurar algo em frente à boca torna impossível a leitura labial.

● Se você souber alguns sinais de LIBRAS, tente usá-los. Se a pessoa surda tiver
dificuldade em entender, avisará. De modo geral, suas tentativas serão apreciadas e
estimuladas.

● Seja expressivo ao falar. Como as pessoas surdas não podem ouvir mudanças
sutis de tom de voz que indicam sentimentos, as expressões faciais, os gestos e o
movimento do seu corpo serão excelentes indicações do que você quer dizer.



Boas práticas acadêmicas

● Fique num lugar iluminado e evite ficar contra a luz, pois isso dificulta ver o seu
rosto.

● Enquanto estiver conversando, mantenha sempre contato visual. Se você desviar
o olhar, a pessoa surda pode achar que a conversa terminou.

● Nem sempre a pessoa com deficiência auditiva tem boa dicção. Se tiver dificul‐
dade para compreender o que ela está dizendo, não se acanhe em pedir que repita.

● Se for necessário, comunique-se através de bilhetes. O método não é importante.
O importante é a comunicação.

● Quando a pessoa surda estiver acompanhada de um intérprete, dirija-se à pessoa
surda, não ao intérprete.

● As pessoas com deficiência auditiva e surdez têm um vocabulário menos exten‐
so que as demais. Sendo assim, faça perguntas claras, direcionadas ao aluno, com
boa proximidade e repita caso o aluno não tenha entendido corretamente.

● Não exponha o aluno com deficiência auditiva na frente dos outros alunos desne‐
cessariamente. Caso tenha feito uma pergunta algumas vezes e o aluno não tenha
entendido o chame em particular e tente explicar novamente.

● Não faça piadas com a forma do aluno com deficiência auditiva falar ou com a
dificuldade de entender.

● Procure conhecer a respeito da cultura do surdo e da Língua Brasileira de Sinais.
Com isso, pode-se promover uma melhor relação entre professor e aluno e entre os
acadêmicos.

● Deixe as regras e normas sempre bem claras.
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● O acadêmico surdo tem direito a solicitar apoio de um profissional intérprete de
Línguas de Sinais.

● A língua principal do surdo é a LIBRAS e não o português. Por isso é preciso ter
cuidado especial ao se exigir destes acadêmicos trabalhos em língua portuguesa ou
outra língua que não a de sinais.

● O professor é responsável pelo processo ensino-aprendizagem de todos os alu‐
nos da sala, inclusive do aluno surdo. E não os intérpretes de Libras.

● Para facilitar a leitura labial fale de frente e próximo ao aluno com deficiência au‐
ditiva. Não fale escrevendo no quadro ou no fundo da sala.

● Ele sempre deve estar sentado o mais próximo possível do professor, na primeira
cadeira, isso facilitará a leitura labial e/ou a captação do estímulo sonoro.



Depoimentos

Para finalizar deixamos uma mensagem de uma aluna com deficiência auditiva para os
professores:

● Procure salas e espaços com ambiente menos ruidoso para melhor entendimento
e utilização dos recursos auditivos.

● Tenha educação e respeito para entender e aceitar o aluno com deficiência audi‐
tiva e surdez. Muitas vezes por mais que ele se esforce, não conseguirá ter o mesmo
rendimento dos demais alunos devido ao código linguístico e a cultura.

● Se tiver um aluno com audição unilateral ele deverá se posicionar de maneira que
o ouvido sem audição fique virado para a parede e o ouvido bom para os colegas e
professor.

● Procure não se movimentar demais enquanto explica os conteúdos.

● Ao apresentar o conteúdo da disciplina tenha uma boa dicção e fique numa posi‐
ção em que favoreça a leitura labial.

● Sempre que possível disponibilize a aula de forma escrita para o aluno.

● Permita que o aluno com deficiência tire foto dos slides para que possa estudar
com maior qualidade.

● Disponibilize textos, referências e slides que serão utilizados na aula
antecipadamente.

● Alguns alunos com deficiência auditiva e surdez preferem gravar em áudio as au‐
las para depois transformarem em texto com programas e sites específicos.
Permita.

● Procure utilizar slides mais explicativos, ao invés de tópicos.

● O aluno com deficiência auditiva ou surdez tem direito a tempo estendido para
realização de provas e trabalhos acadêmicos (Lei13146/15).

● As aulas de revisão de antes das avaliações facilitam bastante o bom rendimento
dos alunos com deficiência.

● Em caso de aulas que se faça necessário uso de áudio, tais como videoaula, usar
legenda.

● Caso o aluno com deficiência auditiva ou surdez não responda a chamada certifi‐
que-se que este não esta realmente na sala.

Para entenderem que não estamos pedindo facilidades, mas sim uma forma de estudar
sem que sejamos tão prejudicados. Por mais que me esforce, eu não consigo ter o mes‐
mo rendimento de um aluno “normal”, porque as condições são diferentes. Não quere‐
mos igualdade, porque isso nós já temos dentro de sala de aula, queremos justiça, quere‐
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mos um meio de estudar sem prejudicar ninguém e nem sermos prejudicados. Empatia é
a palavra mágica para amenizar a deficiência. (Aluna DA/A)
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BRASIL. Guia orientador para acessibilidade de produções audiovisuais. 2015.

BRASIL. Guia para produções audiovisuais acessíveis. 2016.

Acesso de Pessoas com Deficiência às Classes e Escolas Comuns da Rede Regular de En‐
sino.



Se Inclui
Formação docente para inclusão e acessibilidade

O objetivo desse capítulo é colaborar para a Formação de Professores para Inclusão apre‐
sentando diferentes formas de se movimentar e as adaptações arquitetônicas, mobiliárias,
pedagógicas, informacionais, comunicacionais e atitudinais coerentes.

Apresentaremos aqui aspectos sobre a inclusão e permanência de alunos com diversidade
motora e a opinião desses alunos sobre sua caminhada acadêmica e do que eles acredi‐
tam que os professores deveriam saber sobre sua forma de “movimentar-se” no mundo
acadêmico. Discutiremos muito brevemente o que é deficiência física e mobilidade reduzi‐
da, e discutiremos formas de adaptações arquitetônicas, comunicacionais, pedagógicas,
informacionais, e atitudinais coerentes com a diversidade motora.

Iniciamos essa discussão com um texto de uma aluna que no terceiro ano de curso sofreu
um acidente de moto dentro da instituição de ensino e ficou com uma tetraplegia. Esse
texto traz informações muito ricas dos preconceitos que as pessoas com deficiência física
passam na sociedade e no ambiente acadêmico. Já utilizamos esse texto no capítulo que
fala sobre deficiência e diversidade, pois ele precisa ser lido por todos os professores em
formação nesse material. Fizemos isso porque esse curso permite que você vá direto às
características do seu aluno e você pode não ter lido aquela parte. Ela diz o seguinte:

Diversidade motora
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Vivencio cada atitude equivocada que senti necessidade de esclarecer algumas coisas.
Acreditem a cadeira de rodas não é a fonte da juventude. Continuo uma mulher de 25
anos e quero ser tratada como tal. Não falem comigo só no diminutivo ou tomem deci‐
sões por mim como se eu não pudesse opinar. Não voltei a ser um bebê, então, por fa‐
vor, não me tratem como um. Tenho pouco mais de um ano de lesão e já evolui bastan‐
te. Tenho tido resultados ótimos que são frutos do meu esforço e da atenção dos pro‐
fissionais competentes que me acompanham. Pode ser que você não tenha muito con‐
vívio comigo, assim, quando nos encontramos e por acaso eu fizer algo extraordinário
que você não tenha visto antes, como comer sozinha, me coçar ou digitar, por favor,
não aplauda ou grite. Sei que você está feliz por mim, mas, sério, isso não é legal. Es‐
tou em uma cadeira de rodas agora, mas, isso não mudou o fato de eu ser uma pessoa
que tem uma história e ela não se resume ao meu acidente. Se tiver muito tempo que
não nos encontramos ou se não nos conhecemos, por favor, não comece uma conversa
com uma cara de dó perguntando “o que aconteceu com você?” “Você não vai andar
mais?”. Além de essas perguntas serem desagradáveis, não custa nada me dar um bom
dia antes, perguntar meu nome, manter uma conversa saudável e mais interessante que
essa. Sei que algumas pessoas irão se surpreender com isso, mas, acreditem a cadeira
de rodas só serve pra eu me locomover. Ela não me deixa surda, cega, muda ou afeta
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Esse relato diz muito do que as pessoas com deficiência passam e vivenciam em uma so‐
ciedade repleta de preconceitos e estigmas. A aluna relata fatos que indicam preconceitos
como o capacitismo (onde as pessoas não acreditam na capacidade do indivíduo, achando
que porque está em uma cadeira de rodas não conseguirá fazer mais nada com eficiência),
a infantilização (acreditar que porque a pessoa tem uma deficiência ela será sempre crian‐
ça, não amadurecerá), minimização da pessoa (o fato de falar no diminutivo quer dizer que
a pessoa acredita que a pessoa com deficiência é menor em capacidades que os demais),
supervalorização (como se as coisas que a pessoa faz fosse sempre uma conquista fora
do comum, que é estranho, pois acredita-se que ela não tem capacidades), piedade (utili‐
zar as palavras coitadinha, ou olhar com pena, indica que pensamos que essa pessoa por
ter a deficiência será sempre sofredora, triste e está pagando por algum pecado), generali‐
zação da deficiência (falar alto, gesticular demais, utilizar vocabulários simplistas, indicam
que porque a pessoa está em uma cadeira de rodas as pessoas a consideram surdas, com
deficiência intelectual e cegas também, é como se ela perdesse todas suas capacidades
junto com a perda da capacidade de andar.

A aluna foi a primeira com deficiência física na unidade, com isso pudemos verificar diver‐
sos problemas arquitetônicos que dificultavam sua locomoção na universidade. Ao relatar
suas dificuldades diversos alunos apontam aspectos arquitetônicos. Por exemplo, o aluno
DF/A relata que “estacionamento, acesso até o prédio com passarelas, corrimões do lado
externo seriam de grande importância”.

A aluna DF/B utiliza muletas canadenses e apresenta desequilíbrios ao caminhar. Ela rela‐
ta a necessidade de “rampa de acesso, que não sejam íngremes demais”. Para algumas
pessoas com deficiência com desequilíbrios e instabilidade na marcha, rampas muito ín‐
gremes são mais prejudiciais do que escadas, pois ajudam a desequilibrar ainda mais o
corpo.

Muitas vezes nossas universidades e institutos possuem prédios antigos que não têm
acessibilidade arquitetônica. As modificações acabam sendo feitas aos poucos e temos
priorizado as modificações onde existe a presença dos alunos com deficiência física, pois
os recursos financeiros na universidade não permitem todas as modificações. Muitas ve‐
zes precisamos de ações que minimizem as barreiras como mudança de salas de turmas
que possuem alunos com deficiência física e mobilidade reduzida. A aluna DF/B diz que “o
núcleo de acessibilidade permite que eu tenha aulas nas mesmas salas, pois a locomoção
entre as salas pode ser difícil ou complicada”. No entanto, já tivemos relatos de alunos

meu cognitivo. Então se quiser perguntar ou falar algo de meu interesse, pode dirigir a
palavra a mim e não ao meu acompanhante. Vou te entender e te responder tranquila‐
mente. Só para reforçar, minhas limitações são físicas não intelectuais. Então não pre‐
cisa facilitar minhas atividades tentando me “ajudar”. Sei das minhas habilidades e difi‐
culdades e continuo capaz de fazer muitas coisas. Não preciso de um tratamento espe‐
cial facilitado. Estou deficiente, mas isso não impede que eu continue tocando minha
vida, namorando, estudando, trabalhando, me divertindo... Vida que segue.

Página 32



que apesar de passarem por dificuldades no deslocamento de uma aula para outras não
solicitam as trocas por medo de não serem bem vistos pela turma e pelo professor. A alu‐
na DF/B relata ainda que “já houve professores que ficaram reclamando da escolha da sala
no decorrer da aula, sendo que todos meus colegas sabem que temos aula na mesma sala
por minha causa, isso me gerou constrangimento”. Comportamento bastante inconvenien‐
te do professor.

As especificidades da deficiência física impõem condições e dificuldade de movimentos
diferentes, que devem ser avaliadas caso a caso junto com a análise da especificidade do
curso que a pessoa faz e das disciplinas que o compõem. A aluna DF/C diz que tem “difi‐
culdade de ficar muito tempo em pé ou ficar caminhando (algumas aulas são extremamen‐
te cansativas e requerem caminhadas longas)”.

A aluna DF/B diz que por causa da sua dificuldade motora tem sido excluída de uma parte
importante do seu curso, que é a trabalho de campo: “gostaria de poder ser incluída em
atividades de campo de acordo com a possibilidade ou acessibilidade, sem me sentir iso‐
lada ou excluída”.

Acompanhando a inclusão de alunos com deficiência física em universidades e institutos,
temos verificado que muitas vezes as dificuldades arquitetônicas, difíceis de resolver sem
recurso financeiro suficiente, podem ser minimizadas com ações e disposição de profes‐
sores sensíveis e que conhecem o papel social da universidade. A aluna DF/C relata que
“ter sensibilidade e saber se colocar no lugar do outro são condições fundamentais para
ser membro de uma Universidade que se preze pela diversidade”.

Para que você conheça um pouco mais da realidade das pessoas com diversidade motora
te convidamos a assistir três filmes. O primeiro é bastante conhecido, quem ainda não viu
deve assistir ao filme francês “Intocáveis”, que traz uma linda e verdadeira amizade de um
milionário tetraplégico com seu acompanhante – um homem negro da periferia. E o segun‐
do filme chamado “A Teoria de Tudo”, do Reino Unido, apresenta a história do fantástico
astrofísico Stephen Hawking, que tem Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) – doença dege‐
nerativa que o levou a uma deficiência física. No filme podemos acompanhar suas relevan‐
tes descobertas científicas, mostrando que a pessoa com deficiência pode ser um dos
maiores cientistas de todo o tempo. O terceiro filme chama “Meu pé esquerdo” e relata o
cotidiano de uma criança com deficiência física. O menino chamado Christy nasceu com
paralisia cerebral que, no caso dele, resultou em dificuldade de movimentar praticamente
todo o seu corpo, exceto seu pé esquerdo. Ele conseguiu superar diversos obstáculos
como o preconceito, o desrespeito, o descrédito social, além dos problemas familiares. O
outro filme que indicamos é “De porta em porta” que é um filme verídico que fala sobre um
rapaz que tem paralisia cerebral que busca uma colocação no mercado de trabalho como
vendedor. Como todos o rejeitam, por sua deficiência, se pdispõem a aceitar uma área na
qual vendedor algum teve resultado. Além do êxito, conquista destaque entre os vendedo‐
res. Os links desses filmes estão no “SAIBA MAIS”.
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Conceituações e considerações

Como já dissemos nesse capítulo sobre diversidade motora abordaremos a deficiência fí‐
sica e a mobilidade reduzida.

A deficiência física é conceituada como alteração completa ou parcial de um ou mais seg‐
mentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentan‐
do-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetra‐
paresia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de
membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida,
exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho
de funções (BRASIL, 2004, Artigo 5º, Parágrafo 1º, Inciso I, Alínea a).

Já a pessoa com mobilidade reduzida é aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade
de movimentação, permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da
flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante,
pessoa com criança de colo e obeso (BRASIL, 2015, Artigo 3º, Inciso IX).

Relação professor aluno

Em pesquisa com os alunos podemos verificar várias percepções que estes possuem so‐
bre como o professor poderia auxiliá-lo no processo ensino-aprendizagem. A aluna DF/A
deixa uma mensagem para os professores que querem ser mais inclusivos

Muitas vezes temos encontrado junto aos alunos com deficiência professores interessa‐
dos e dispostos a auxiliar, mas, muitas vezes, não sabem como fazer isso.

Considerando os relatos dos alunos pesquisados, a experiência dos núcleos de acessibili‐
dade da UFG, UEG, IFG e IFGoiano e pesquisas em materiais de formação docente para in‐
clusão de outras instituições apresentamos a seguir o que chamamos de “Boas práticas”.
São ações e adaptações que podem ser feitas por professores de alunos com diversidade
motora que vão proporcionar uma relação mais harmoniosa e favorecer a aprendizagem
desses alunos no meio acadêmico.
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Os portadores de necessidades especiais não esperam que tenham dó deles, e sim res‐
peito e compreensão, pois estes são iguais a todos, somente limitações, que poderão
ser superadas através de diálogo. Saber mais de seu aluno, conhecendo suas capacida‐
des para evitar qualquer tipo de constrangimento que possa ocorrer, seja ele físico ou
social, é o fator mais importante para promover uma igualdade sem qualquer precon‐
ceito. (Aluna DF/A).



Dividiremos essas práticas em “Boas práticas sociais” e “Boas práticas acadêmicas”. Con‐
sideramos as práticas sociais ações que dizem respeito a como se comportar na presença
de uma pessoa com deficiência física, minimizando os preconceitos e favorecendo a co‐
municação e a locomoção. Consideramos práticas acadêmicas aquelas ações do profes‐
sor que podem favorecer o rendimento acadêmico e proporcionar ao aluno com deficiência
motora as mesmas oportunidades de conhecimento que os demais alunos já têm favoreci‐
do pela audição.

Boas práticas sociais

● Considere sempre que a deficiência física não tem relação com a deficiência in‐
telectual, assim esses alunos possuem a mesma capacidade acadêmica que qual‐
quer outro aluno.

● Não utilize termos no diminutivo ou infantilize o aluno com deficiência. Lembre-
se que ele tem a mesma idade dos demais.

● Apesar da deficiência física a pessoa é capaz de ter bom rendimento e autono‐
mia em muitas atividades na sua vida. Não o trate como super-herói ou supervalori‐
ze suas conquistas.

● Não tenha sentimento de piedade. Evite utilizar a palavra coitadinha, ou olhar
com pena. A pessoa aprende a conviver com a deficiência e poderá ser um jovem fe‐
liz e próspero se tiver oportunidades.

● Ao se dirigir a pessoa com deficiência física não precisa falar mais alto, gesticu‐
lar demais ou exagerar na articulação das palavras.

● Para uma pessoa sentada é incômodo ficar olhando para cima por muito tempo.
Portanto, ao conversar por mais tempo que alguns minutos com uma pessoa em ca‐
deira de rodas, sente-se, para que você e ela fiquem niveladas.

● A cadeira de rodas (assim como as bengalas e muletas) é parte do espaço corpo‐
ral da pessoa, como uma extensão do seu corpo. Agarrar ou apoiar-se nela é como
fazê-lo em uma pessoa sentada numa cadeira comum.

● Se achar que a pessoa com deficiência física precisa de ajuda pergunte se ela
quer ajuda e como você deve fazer para ajudá-la.

● Ao empurrar a cadeira lembre-se que a cadeira de rodas não é um carrinho de su‐
permercado. Lembre-se que tem uma pessoa nela e quando parar para conversar
vire a cadeira para que o aluno participe

● Nunca movimente a cadeira de rodas sem antes pedir permissão para a pessoa.

● As pessoas com deficiência tem prioridade em todas as ações na universidade,
caso verifique que o aluno tem dificuldades financeiras e precisa de auxílio de bolsa
avisar o núcleo de acessibilidade e a pró-reitoria responsável por assistência
estudantil.



Boas práticas acadêmicas

● Pessoas com paralisia cerebral podem ter dificuldades para andar, falar e podem
fazer movimentos involuntários com pernas e braços. Se a pessoa tiver dificuldade
na fala e você não compreender imediatamente o que ela está dizendo, peça para
que repita.

● Não se acanhe em usar palavras como “andar” e “correr”. As pessoas com defici‐
ência física as empregam naturalmente.

● Uma pessoa com paralisia cerebral tem uma lesão ocasionada antes, durante ou
após o nascimento e, por isso, tem necessidades específicas. É muito importante
respeitar o seu ritmo e ter atenção ao ouvi-lo, pois a maioria tem dificuldade na fala.
Tenha paciência e evite completar a frase para o aluno antes dele terminar de falar.

● Muitas vezes, os alunos com deficiência têm dificuldades com transporte acessí‐
vel, infelizmente não é fácil encontrar ônibus com elevadores funcionando. Se perce‐
ber que seu aluno chega atrasado à sua aula por falta de transporte, converse com
os demais alunos. Outros colegas que morem próximo ao aluno podem dar carona.

● Estimule os colegas a colaborarem com o aluno com deficiência durante o inter‐
valo e no deslocamento entre as aulas.

● Mantenha as muletas ou bengalas sempre próximas à pessoa com deficiência.

Página 35

● Apesar de não poder construir rampas e elevadores, o professor pode ser impor‐
tante agente na melhora da mobilidade do aluno na instituição. O professor é o que
mais conhece o cotidiano do aluno na instituição e pode apontar as necessidades
de adaptação dos locais informando os órgãos responsáveis na instituição.

● Apontar para os núcleos de acessibilidade da sua instituição a necessidade de
mobiliário adequado ou equipamentos de tecnologias assistivas.

● Procurar o núcleo de acessibilidade e/ou a coordenação de curso para mudança
de salas para um local mais acessível.

● Seja sensível e compreensível caso suas aulas sejam mudadas de sala para que
o aluno com deficiência não precise se deslocar de uma aula para outra.

● Procure adaptações possíveis para que os laboratórios e equipamentos sejam
acessíveis para alunos com deficiência física, os núcleos de acessibilidade e unida‐
des que têm como foco de estudo a tecnologia podem auxiliar.

● Algumas vezes os alunos com deficiência física possuem dificuldade de se ex‐
pressar, utilize métodos avaliativos mais coerentes.

● Ficar atento para os alunos com deficiência não serem excluídos dos trabalhos
em grupo tendo por base sua deficiência.



Depoimentos

Finalizaremos com o relato de duas alunas com deficiência física do que gostariam de di‐
zer para seus professores.

Indicação de filmes

Intocáveis. França. Direção: Olivier Nakache, Eric Toledano, 2011.

A Teoria de Tudo. Direção: James Marsh. Reino Unido, 2014.

Meu Pé Esquerdo. Direção: Jim Sheridam, 1990.

● Busque todas as alternativas para que os alunos participem de todas as ativida‐
des, disciplinas e estágio do curso com a mesma oportunidade dos demais.

● Caso o aluno necessite de equipamento de tecnologia assistiva para suas ativi‐
dades acadêmicas solicite ao núcleo de acessibilidade da sua instituição.

Investimento e acreditar são palavras fundamentais, que melhorariam e muito nossa par‐
ticipação acadêmica e aprendizagem. Eu acredito no meu potencial e dos meus colegas
com deficiência. Desejo que os professores da UFG invistam e acreditem em nosso po‐
tencial enquanto ser humanos pensantes, mesmo portadores de necessidades especiais,
superamos desafios todos os dias e na universidade não seria diferente. (Aluna DF/D)

Talvez um pouco. Acho que uma orientação poderia ser realizada com todos os professo‐
res, a fim de lhes mostrar que realmente existem pessoas com limitações que não pode‐
rão ser eficazes em todo o curso, mas devem ser incentivadas a conseguir aquilo que po‐
dem fazer, mesmo que com dificuldade, ou limitações. E o professor não deve estar dis‐
posto ou apto a orientar somente alunos que possam se desenvolver amplamente, mas,
também, àqueles com limitações, sendo que existem das mais diversas. Basicamente o
que falei na questão 6. Acho que deve haver uma sensibilidade maior, e interesse. Em
uma sala de 50 alunos, pode ser que apenas um tenha sérias ou médias limitações, ou
seja, é de fato uma exceção, mas que precisa ter voz, pois a luta é muito grande, contra
toda a dificuldade e todas as limitações. Algumas coisa são mais difíceis e têm que ser
feitas de modo diferente ou adaptado. Acredito que professores bem orientados são ca‐
pazes de serem grandes agentes transformadores em nossas vidas. Inclusive já tive uma
experiência boa com um professor. Bom seria com cada vez mais professores, que dei‐
xassem de ter um olhar focado em nossa limitações, e focassem no que somos capazes.
(Aluna DF/B)
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De porta em porta. Direção: Steven Schachter, 2002.

Indicação de livros

BRASIL. Formação continuada a distância de professores para o atendimento educacional
especializado: deficiência física. SEESP / SEED / MEC. Brasília/DF, 2007.

BRASIL. Saberes e práticas da inclusão: desenvolvendo competências para o atendimento
às necessidades educacionais de alunos com deficiência física/neuro-motora. 2. ed./ co‐
ordenação geral SEESP/MEC. Brasília: MEC, Secretaria de Educação Especial, 2006.

FIGUEIREDO, Arlete Carvalho de. et al. Acessibilidade e vida universitária pontuações so‐
bre a educação inclusiva. In: SAMPAIO, SMR. (Org.). Observatório da vida estudantil: pri‐
meiros estudos [online]. Salvador: EDUFBA, 2011.



Se Inclui
Formação docente para inclusão e acessibilidade

O termo neurodiversidade foi cunhado pela socióloga australiana e portadora da síndrome
de Asperger, Judy Singer, em 1999, em um texto com o sugestivo título de Por que você
não pode ser normal uma vez na sua vida? De um “problema sem nome” para a emergência
de uma nova categoria de diferença (SINGER, 1999). Mas o que é a neurodiversidade, quem
são os indivíduos que se referem a esse termo como critério de identificação? (ORTEGA,
2008).

O movimento que apresenta o termo neurodiversidade tem como objetivo demonstrar que
todos nós temos funcionamentos neurológicos distintos. O movimento das pessoas com
Asperger busca tirar o foco da cura, pois o autismo não é uma doença e sim uma forma
distinta de funcionamento neurológico. Tomando carona com esse movimento muito váli‐
do e inteligente, abordamos nesse capítulo outros grupos de alunos que também possuem
funcionamento neurológico diferenciado.

O objetivo desse capítulo é colaborar para a Formação de Professores para Inclusão apre‐
sentando diferentes formas de funcionamento intelectual e neurológico, considerando as
pessoas com deficiência intelectual, as pessoas com transtorno do espectro autista e, in‐
clusive, com altas habilidades, e as adaptações pedagógicas, informacionais, comunicaci‐
onais e atitudinais coerentes.

Apresentaremos aqui aspectos sobre a inclusão e permanência de alunos com neurodiver‐
sidade e a opinião desses alunos sobre sua caminhada acadêmica e do que eles acreditam
que os professores deveriam saber sobre sua forma de “aprendizagem” no mundo acadê‐
mico. Discutiremos muito brevemente o que é autismo, síndrome de Asperger, deficiência
intelectual e altas habilidades, e discutiremos formas de adaptações comunicacionais, pe‐
dagógicas, informacionais, e atitudinais coerentes com a neurodiversidade.

Quando falamos de neurodiversidade temos que pensar sempre que tratamos de pessoas
diferentes entre si apesar de fazerem parte de grupos específicos. O que os torna um gru‐
po é que apresentam algumas características parecidas, mas é fundamental entender que
o contexto social e histórico dessas pessoas faz toda diferença nas suas capacidades e
funções neurológicas. Trataremos aqui sempre do respeito à diferença, mas sem negar
que tem algumas características que têm uma probabilidade maior de se apresentar nas
pessoas que fazem parte desses grupos.

Neurodiversidade
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Iniciaremos com o depoimento da aluna SA/A que fez o diagnóstico da Síndrome de As‐
perger enquanto já estudava na instituição e que fala da diversidade de características das
pessoas com Asperger, entre muitos outros elementos da sua vivência na universidade:

As pessoas com autismo e síndrome de Asperger possuem algum grau de problemas com
a linguagem; problemas na interação social; e problemas no repertório de comportamen‐
tos (restrito e repetitivo), podendo apresentar hiper ou hiposensibilidade de algum dos
sentidos (sabia mais no site da Associação Brasileira de Autismo).

No entanto, repetimos que essas características se apresentam de forma diferente em
cada pessoa, inclusive uma das alunas entrevistadas (Aluna SA/A) mostrou preocupação
com esse material de formação com o seguinte relato:

Entendemos a preocupação da aluna e achamos muito valiosa, e assim tentaremos tomar
o máximo cuidado para não generalizar.

As características específicas de cada indivíduo pode não constituir uma regra que sir‐
va a todos, mas compreender as necessidades específicas de cada aluno não é algo
que deve ser restrito a um grupo. Os professores devem procurar sempre compreender
as necessidades de todos os alunos, o que pode ser alcançado com diálogo, não só em
grupo, mas, também, diálogo em particular com cada um. Na minha opinião, para quem
tem Asperger, a questão social pesa bastante. Trabalhos em grupo ou apresentações
em público podem ser um problema para alguns, assim como as famosas apresenta‐
ções pessoais dos primeiros dias, quando cada um precisa falar um pouco de si mes‐
mo para a turma. Algumas tentativas de integração dos alunos tem efeito contrário,
pois ao forçarem uma interação elas acabam criando (em quem é mais introspectivo)
uma fuga e uma introspecção maior. Quando os colegas não gostam de nossa compa‐
nhia, por exemplo, é muito ruim ver eles se sentindo obrigados a nos incluírem nos tra‐
balhos. Não que isso seja uma regra, que se aplique a todos os aspergers. Eu já tive di‐
ficuldade de compreender uma professora por ela falar muito rápido e monotonamente,
como quem lê um texto ou fala um texto decorado. Era tão rápido e com tanta desmoti‐
vação que eu não tinha tempo de assimilar, minha atenção não conseguia fixar na fala
dela. Também já notei que gosto quando as explicações são mais simples e diretas ao
ponto. Mesmo quando se necessita de muitos floreios e rodeios e enfeites no que será
explicado (como muito acontece nas ciências humanas), acredito que primeiro deveri‐
am dar uma explicação simples e resumida, que fosse direto ao ponto e só depois irem
explicando minuciosamente e com todos os rodeios que gostam de fazer. Não gosto de
aula com slide. Nem que o professor gaste mais tempo escrevendo no quadro do que
explicando o que deve ser ensinado. (Aluna SA/A).
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Dependendo de como fosse, o material poderia atrapalhar, caso coloque algumas ca‐
racterísticas como regra e diante do professor surja um aluno que não possui alguma
daquelas características e que acabaria sendo tratado como alguém que possui, por
exemplo. Mas é sempre bom que haja um reconhecimento e compreensão desse grupo
(assim como de qualquer outro).



Nos últimos dois anos, temos verificado um aumento significativo no número de alunos
com síndrome de Asperger na universidade, pode ser também que eles já estivessem na
universidade, mas não foram identificados. Temos verificado que os núcleos de acessibili‐
dade têm aprendido muito com esses alunos que, em sua maioria, se apresentam muito in‐
teligentes, críticos e que vibram com boas práticas como professores sensíveis, pontuali‐
dade, aulas criativas e não monótonas, entre outros fatores que trazem qualidade para o
ensino em qualquer instituição.

Os métodos de avaliação dos professores do ensino médio e superior são frequentemente
questionados pelos alunos com e sem deficiência. O aluno SA/B faz críticas às formas de
avaliação dos seus professores, que demonstra um pouco do que falamos no parágrafo
anterior sobre críticas inteligentes e construtivas, diz ele:

Diversos alunos com autismo e síndrome de Asperger reclamam do excesso de apresenta‐
ções proposta pelos professores, esses alunos relatam o sofrimento que é apresentar o
conhecimento em público. Uma das possíveis características da pessoa com autismo e

Acredito que falta aos professores uma necessidade de ‘desengessar’ daquilo que eles
tratam como transmissão do conhecimento. Nem sempre o método que um professor
utiliza para averiguar o conhecimento do aluno em relação ao aprendizado é adequado.
Tentar discutir isso com eles é, em grande parte, uma perda de tempo absurda. Até
mesmo no curso de Psicologia, onde “pensar fora da caixa” é algo em que a técnica exi‐
ge. Os professores, entretanto, se mostram inaptos a realizarem isso. Sufocando o alu‐
no dentro daquela única maneira de obter a nota adequada. Já sofri bastante por pro‐
fessores cujo único modo de obter a nota e mostrar o conhecimento é através de apre‐
sentações expositivas. E ainda superando isso, o aluno é obrigado a reproduzir aquilo
que ele espera. Se eu chego de outra forma, porém no mesmo objetivo, sou taxado
como burro, preguiçoso, que não compreendi direito, como se houvesse apenas uma
verdade absolutano mundo. Porém, tenho uma experiência positiva em relação a isso
para contar. Um dos professores do curso programou a avaliação do semestre como
um trabalho exposivo de pesquisa, que deveria ser feito com o público.

Compreendi o objetivo, porém, decidi ultrapassar os limites do que foi pedido. A pesqui‐
sa foi realizada em um espectro que eu acreditava ser relevante e importante dentro do
conteúdo, algo que não tinha sido ministrado em aula nem continha nos livros. Porém,
diferente dos outros professores, esta professora simplesmente amou o fato de eu ter
relacionado aquilo que foi ministrado com algo que não tinha sido colocado antes. Ten‐
do uma conversa bem interessante com esta professora, e questionando o fato de isso
talvez não ter sido “errado” por ter sido diferente do trabalho de todos (que simples‐
mente haviam ‘reproduzido’ o que foi pedido), ela disse que não, pois na visão dela, eu
fui o único que se preocupou em aplicar a teoria em algo diferente. Que este era o nível
de uma pesquisa da pós graduação. Certamente, ter um professor consciente de que o
aluno sempre pode considerar coisas de outro ângulo é algo interessante. Há momen‐
tos que o aluno erra, não contesto isso. Mas determinar que algo é errado só porque
este professor aprendeu de maneira X, mas o aluno não reproduziu da mesma forma,
acredito que não é uma atitude adequada.
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Asperger é a hipersensibilidade auditiva e visual que pode em caso de grande exposição
os estímulos visuais e auditivos dificultar a concentração. Considerando também a dificul‐
dade de comunicação e interação social.

A aluna SA/A elogia a forma como as avaliações são realizadas no curso dela: A objetivi‐
dade e clareza das questões ajudam na compreensão até de uma pessoa neurotípica. No
meu curso, muitas avaliações são feitas através de uma, duas ou três perguntas diretas,
para serem respondidas através de um único texto. Gosto muito desse formato, porque
gosto de fazer textos e conectar as ideias dessa forma. Também gosto muito quando as
questões são mais diretas, objetivas e claras. É importante que não deem margem para
ambiguidade, como muitas vezes acontecem nas questões do Enem, exatamente por se‐
rem muito prolixas. (Aluna SA/A).

Dos três alunos com síndrome de Asperger que entrevistamos para esse material, verifica‐
mos que dois relatam que os professores não sabem de sua condição e apenas um diz
que somente três dos seus professores souberam por que ele contou. Esse fato nos faz re‐
fletir que a síndrome de Asperger não é tão fácil de ser visualizada.

No entanto, no relato de alguns alunos com Asperger e autismo no Núcleo de Acessibilida‐
de verificamos que relatam que os alunos e professores notam que são mais tímidos, que
evitam falar e já tivemos depoimentos tristes em que os colegas, por achar o aluno com
Asperger diferente, perguntaram se ele não iria entrar na classe armado e matar a todos.
Lógico que o aluno nos contou esse fato muito triste e chateado, pois a situação mostrou
o quanto a sociedade é despreparada e preconceituosa ao conviver com uma pessoa
neurotípica.

Muitas vezes, a pessoa com Asperger tem dificuldade em procurar e conversar com o pro‐
fessor em público. Por isso, é importante que o professor esteja disponível em sua sala ou
laboratório fora da aula para que esses alunos possam ter privacidade para falar com eles.
A aluna SA/C relata “Eu tenho dificuldade para me comunicar com eles em público, na
frente dos outros alunos. Prefiro falar com eles em particular, com um de cada vez, sem
outras pessoas ouvindo”. É importante que o professor seja perceptivo, pois nem sempre
esses alunos chegam ao nível superior com diagnóstico, por não apresentarem déficit inte‐
lectual muitos são tratados como pessoas tímidas e cheias de manias. Em grande parte,
as limitações referem-se à comunicação, convenções e interações sociais. Grande parte
deles não sabe o porquê de suas dificuldades, sem o esclarecimento sobre o comporta‐
mento, limitações e “manias”, só sofrem sem saberem o porquê ao certo.

As altas habilidades ou superdotação é apontada na Política Nacional de Educação Espe‐
cial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) e em muitos outros documentos como
uma questão da Educação Especial, no entanto, é visível o despreparo dos professores de
todos os níveis de ensino para atender a esses alunos. Nas universidades e institutos esse
é um grupo que vem sendo cada vez mais presente, mas ainda faltam políticas e encami‐
nhamentos que atendam suas especificidades.



O aluno AH/A, que tem altas habilidades, diz: “Que é um grupo com características diferen‐
tes do padrão: podem ter desempenho excelente, além de grande controle emocional e de
estresse, mas desde que adequadamente manejados e estimulados”. O aluno apresenta
um relato bem interessante e formativo que diz de suas experiencias:

Outro grupo que tem chegado cada vez mais ao ensino médio e à universidade são as pes‐
soas com deficiência intelectual. Acreditamos que esse fato tem acontecido pelo avanço
da legislação e do direito dessas pessoas ao ensino regular inclusivo, com atendimento
educacional especializado. Sabemos que o processo de inclusão no Brasil ainda está tími‐
do e engatinhando, mas muito já se avançou a esse respeito.

Quando se fala em pessoa com deficiência intelectual temos que pensar que essas pesso‐
as, como todas as demais, podem ter maior empatia e facilidade em aprender alguns con‐
teúdos acadêmicos. Como professores, temos que saber que essas pessoas possuem de‐
ficiências intelectuais que podem ser superadas com estudo e atendimento adequado.

A Lei 13146/15 garante à pessoa com deficiência, formatos acessíveis de avaliação e tem‐
po ampliado para realização de provas e trabalhos, e, ainda, aumento de tempo de integra‐
lização do curso de acordo com necessidade do aluno (BRASIL, 2015, Artigo 30, Inciso V).
Esses direitos são fundamentais para a permanência e sucesso do aluno com deficiência
intelectual. O tempo adicional nas provas é fundamental para o aluno, pois permite que
leia as questões com maior calma e possa refletir sobre as respostas com mais tempo. Os
alunos com deficiência intelectual tem que estudar mais que os demais para obter o mes‐
mo rendimento, assim a realização dos trabalhos com maior tempo são muito pertinentes.

O tempo de integralização de curso ampliado conforme demanda apresentada pelo candi‐
dato com deficiência, mediante prévia solicitação e comprovação da necessidade (como
diz a lei), propicia que o aluno faça menos matérias por semestre. Esse direito torna cur‐
sos, que normalmente as pessoas com deficiência não conseguiriam fazer, possível. Com
duas ou três disciplinas por semestre, é possível estudar mais para cada disciplina e atin‐
gir o rendimento esperado para todos os alunos.
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Frequentei salas para suportes de altas habilidades desde os meus 6 anos de idade, e,
em todas elas, nunca tive uma aula tradicional, mas sempre tive um tutor que me incen‐
tivava e orientava nos projetos, o que me permitiu crescer em minha criatividade, capa‐
cidade de pesquisa, curiosidade e senso crítico; hoje, vejo que o ensino na universidade
é estagnado, provavelmente não por causa de falta de atuação de órgãos como a PRO‐
GRAD, mas por causa da formação desses professores, que acreditam que a figura do
professor ainda é central; vejo, na minha unidade acadêmica (Faculdade de Medicina)
algumas tentativas de mudanças curriculares que tentam reorientar para metodologia
ativa (na minha opinião, ainda falhas – como eu disse, os próprios professores não têm
conseguido crescer), então, acho que deve-se estimular isso não apenas para alunos
com altas habilidades, mas para os alunos em geral.



Independente das características do aluno neurodiverso, é fundamental dizer que o direito
a educação inclusiva não significa de forma nenhuma um ensino facilitado e de baixa qua‐
lidade. Não esperamos que os conteúdos sejam facilitados e que o aluno obtenha parte da
formação. Acreditamos que no tempo adequado para cada aluno e com o atendimento
educacional especializado, os alunos que chegam até o ensino médio e ao superior possu‐
em sim condições de concluir seu curso com sucesso e qualidade.

Para que você possa ter uma visão maior sobre algumas características das pessoas com
autismo e com deficiência intelectual, separamos três filmes. O primeiro chama-se “Códi‐
go para o Inferno”, filme de ação em que um agente do FBI combate inescrupulosos agen‐
tes federais para proteger um garoto autista de 9 anos, que desvendou um “indecifrável”
código secreto. O segundo filme que selecionamos é “Colegas”. É um filme com jovens
com síndrome de Down que decidem fugir, vivendo muitas aventuras e confusões e para
realizar o sonho individual de cada um. O terceiro filme é sobre uma jovem com deficiência
intelectual que volta para a casa dos pais após passar anos em uma escola especial, cha‐
ma-se “Simples como Amar”. A jovem quer namorar, morar sozinha e ter uma vida indepen‐
dente, mas tem dificuldades por causa da mãe super protetora que a sufoca. O filme “Uma
lição de amor” é uma linda estória sobre um pai com deficiência intelectual que ama muito
sua filha e que tem que lutar contra uma assistente que quer tirar sua filha. A situação se
transforma em uma briga jurídica em que se discute o papel do pai e se pessoas com limi‐
tações intelectuais como Sam podem ser responsáveis por crianças.

Outros filmes que deixamos o link para vocês são: “Experimentando a vida” sobre uma mu‐
lher com autismo, “ Meu filho, meu mundo” sobre uma mãe de um menino autista e seus
caminhos para o desenvolvimento dele e o filme “Menina no país das maravilhas”. Esse úl‐
timo filme é sobre uma menina com síndrome de Teurette que é caracterizada pela presen‐
ça de tiques motores e vocais. Você encontra todos os links nas indicações finais.

Conceituações e considerações

Como já dissemos, iremos abordar nesse item algumas das muitas neurodiversidades,
sendo elas, o autismo, a síndrome de Asperger, as altas habilidades e a deficiência
intelectual.

O Transtorno do Espectro Autista é uma síndrome clínica caracterizada nas seguintes for‐
mas, a saber:
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● Deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e das intera‐
ções sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não



A Síndrome de Asperger é uma perturbação do espetro do autismo, que se manifesta, so‐
bretudo, por alterações na interação social, na comunicação e no comportamento. É uma
perturbação neurocomportamental de base genética. Embora seja uma disfunção com ori‐
gem num funcionamento cerebral particular, não existe marcador biológico, pelo que o di‐
agnóstico se baseia num conjunto de critérios comportamentais. (https://www.ap‐
sa.org.pt/).

Alunos com Altas Habilidades são considerados aquele com capacidade acima da média
na população escolar. A literatura especializada aborda com frequência superdotação e ta‐
lento como termos com dois pontos em comum: se referem a habilidades e estão acima
da média da população. Para o senso comum, a habilidade intelectual é superdotação e a
habilidade artística é talento. (Associação Brasileira para Altas
Habilidades/Superdotados).

A Deficiência Intelectual é caracterizada pelo funcionamento intelectual (raciocínio, apren‐
dizagem, resolução de problemas) significativamente inferior à média, com manifestação
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades e
comportamentos adaptativos, tais como: comunicação; cuidado pessoal; habilidades soci‐
ais; utilização dos recursos da comunidade; saúde e segurança; habilidades acadêmicas;
lazer; e trabalho. (AMERICAN ASSOCIATION ON INTELLECTUAL AND DEVELOPMENTAL DE‐
SABILITIES, 2010).

Relação professor aluno

Em pesquisa com os alunos podemos verificar várias percepções que estes possuem so‐
bre como o professor poderia auxiliá-lo no processo ensino-aprendizagem. O aluno com
síndrome de Asperger SA/B relata:

verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em de‐
senvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento;

● Padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, ma‐
nifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por compor‐
tamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de compor‐
tamento ritualizados; interesses restritos e fixos (BRASIL, 2012b, Artigo 1º, Parágra‐
fo 2º, incisos I e II).

Não é porque eu não soube me expressar direito em determinadas condições da sala
de aula, que eu não sei, ou que eu vou falhar como um profissional. A agenda universi‐
tária está lotada de objetivos desnecessários, o que forma péssimos profissionais, pois
o que realmente importa acaba sendo ignorado, e aqueles que estão preocupados com
isso podem acabar sendo impedidos pelas coisas desnecessárias. O problema é bem

https://www.apsa.org.pt/


Considerando os relatos dos alunos pesquisados, a experiência dos núcleos de acessibili‐
dade da UFG, UEG, IFG e IFGoiano e pesquisas em materiais de formação docente para in‐
clusão de outras instituições, apresentamos a seguir o que chamamos de “Boas práticas”.
São ações e adaptações que podem ser feitas por professores de alunos com neurodiver‐
sidade que vão proporcionar uma relação mais harmoniosa e favorecer a aprendizagem
desses alunos no meio acadêmico.

Dividiremos essas práticas em “Boas práticas socias” e “Boas práticas acadêmicas”. Con‐
sideramos as práticas sociais ações que dizem respeito a como se comportar na presença
de uma pessoa com neurodiversidade minimizando os preconceitos e favorecendo a co‐
municação e aprendizagem. Consideramos práticas acadêmicas aquelas ações do profes‐
sor que podem favorecer o rendimento acadêmico e proporcionar ao aluno as mesmas
oportunidades de conhecimento que os demais.

Boas práticas sociais

mais embaixo, começa no próprio sentido da universidade, se estende para o currículo
do curso, recheado de desnecessidades, com pouca experiência prática real.
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● Equipare as oportunidades para alunos com deficiência intelectual, não os pri‐
vando das oportunidades que você dá para os demais, para que possa mostrar suas
capacidades.

● Devemos agir naturalmente ao nos dirigir a uma pessoa com deficiência intelec‐
tual. Não trate como incapazes aquelas pessoas que não o sejam.

● Deixe que ela faça ou tente fazer sozinha tudo o que puder. Ajude apenas quando
for realmente necessário. As pessoas com deficiência intelectual podem levar mais
tempo, mas são capazes de adquirir habilidades intelectuais e sociais.

● Deficiência intelectual não deve ser confundida com doença mental. As pessoas
com deficiência intelectual possuem déficit no desenvolvimento, enquanto que a do‐
ença mental se refere aos transtornos de ordem psicológica ou psiquiátrica.

● A universidade e os institutos são locais muito propícios para alunos com altas
habilidades, pois neles acontece pesquisa e pós-graduação e a suplementação de
conteúdo pode acontecer com o envolvimento desses alunos.

● Respeite a dificuldade de comunicação dos alunos com síndrome de Asperger e
autismo buscando outras formas de avaliação que não apenas a apresentação
expositiva.

● Não infantilize ou subestime qualquer aluno independente de suas eficiências e
deficiências.



Boas práticas acadêmicas

● Se tiver um aluno que considere extremamente tímido e com dificuldade de co‐
municação na sua sala, se aproxime;

● Dê possibilidades aos alunos de conversar com você durante o intervalo ou fora
da aula.

● O acadêmico com neurodiversidade poderá solicitar apoio pedagógico que deve‐
rá ser disponibilizado pela instituição.

● Em contato com a família ou com o próprio acadêmico, deve-se analisar, de acor‐
do com seu potencial, a quantidade de disciplinas a serem cursadas por ano, sendo
facultado que o aluno solicite tempo extra para integralizar o curso.

● O conteúdo das disciplinas, os métodos didático-pedagógicos e as avaliações
precisam ser repensados pelos professores regentes e professores de apoio, de for‐
ma que estejam acessíveis às capacidades cognitivas do acadêmico com deficiên‐
cia intelectual.

● A participação do discente não deve ser negligenciada, pois é importante consi‐
derar que a interação com seus pares na sala de aula fazem dele um agente partici‐
pativo que contribui ativamente para a constituição de um saber compartilhado.

● Buscar formas de avaliações criativas com mais de uma opção para que possa
atender a forma do aluno demonstrar seu conhecimento.

● Envolva os alunos com altas habilidades em projetos de pesquisa e extensão.
Proporcione bibliografias complementares.

● Refletir, propiciar práticas pedagógicas que considerem as diferentes formas de
aprendizado.

● Conversar com o aluno quais as necessidades e como ele aprende e não ficar
presa a um laudo ou um rótulo.

● Fale com calma e clareza ao apresentar o conteúdo da disciplina.

● Propor atividades que contribuam para a aprendizagem de conceitos, centrar-se
na atenção aos aspectos que podem potencializar o desenvolvimento e aprendiza‐
gem do discente, eliminando barreiras que dificultam a aprendizagem.

● Procure formas diversificadas de avaliar o aprendizado. Converse com o aluno
com neurodiversidade e certamente entrarão em acordo de uma forma que não dimi‐
nua a exigência, mas que dê ao aluno oportunidade de expor o que aprendeu.
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Depoimentos

Para finalizar, deixaremos a palavra com os alunos com neurodiversidade:

Indicação de filmes

Código para o Inferno. Direção: Harold Becker, 1998.

Colegas. Direção: Marcelo Galvão, 2013.

Simples como Amar. Direção: Garry Marshall, 1999.

A Sombra do Piano. Direção: Stefan Scaini, 1995.

Uma lição de amor. Direção: Jessie Nelson, 2002.

Experimentando a vida. Direção: John Duigan, 2000.

Menina no País das Maravilhas. Direção: Daniel Barnz, 2008.

Uma coisa que me afeta muito (também por uma deficiência visual razoável que eu te‐
nho) é o excesso do uso de slides: os professores acabam dedicando menos tempo à de‐
monstração da linha de raciocínio, focando apenas em mostrar o conteúdo. Dessa forma,
as aulas ficam terrivelmente tediosas, expositivas e com pouco a acrescentar aos alu‐
nos. Outra coisa que me incomoda de forma excessiva (isso é presente em minha unida‐
de acadêmica, pelo menos) é a falta de qualidade de material didático: muitos professo‐
res acabam estimulando o uso apenas de slides, guidelines e apostilas, não incentivando
o estudo em alguns livros mais antigos (mas clássicos) e nem a pesquisa em artigos ci‐
entíficos (aprender estudando é muito melhor do que apenas assistir aulas); no meu cur‐
so, a carga horária é focada apenas em aulas teóricas, tornando quase proibitivo estudar
em casa ou na biblioteca (é falho a direção querer estimular metodologias ativas e não
dar tempo para estudo). Meus professores já se importam muito com a diversidade, pois
ela já é grande na minha faculdade e eles sempre estão falando a respeito desse assunto
e parecem compreender e respeitar toda a diversidade existente lá, apesar de não conhe‐
cerem absolutamente todos os grupos, querem sempre ajudar. (Aluna SA/A)

Teve uma professora que falava de uma forma que eu nunca compreendia. Falei com ela
em particular, pedindo para ela tentar falar mais devagar. Desde então, ela tentou modifi‐
car a forma que dava as aulas. O resultado foi que, além de eu ter uma compreensão me‐
lhor, dos assuntos abordados, meus outros colegas também conseguiram acompanhar
melhor as aulas e elogiaram a melhora da professora. (Aluna SA/C)



Meu filho, minha vida. Direção: Glenn Jordan, 1979.

Indicação de livros

BRASIL. Formação continuada a distância de professores para o atendimento educacional
especializado. SEESP / SEED / MEC Brasília/DF, 2007.

DALLA DÉA, V. H. S.; DUARTE, E. Síndrome de Down: informações, caminhos e histórias de
amor. São Paulo: Ed. Phorte, 2009.

SEGAR, Marc. Guia de sobrevivência para portadores da Síndrome de Asperger.

Para finalizar esse livro trazemos parte dos relatos de três professores da Universidade
Federal de Goiás, que podem ser vistos na íntegra no link seinclui.ufg.br, e que mostram
que com oportunidade e acessibilidade todos as pessoas podem demonstrar suas
eficiências.

https://seinclui.ciar.ufg.br/


Se Inclui
Formação docente para inclusão e acessibilidade

Professora Renata Beatriz Silva

Renata Beatriz Silva, professora de Microbiologia Médica da Regional Jataí - Universidade
Federal de Goiás. Doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Triângulo
Mineiro (2014). Possui graduação em Farmácia (2006) e Habilitação em Análises Clínicas
e Toxicológicas (2007) pela Universidade Federal de Alfenas e Mestrado em Ciências - Pa‐
tologia Geral pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro (2009). Foi voluntária no ser‐
viço de Farmácia do Hospital da Criança em Uberaba-MG (2008-2010) e Professora Substi‐
tuta do Curso de Biomedicina - UFTM (2010-2012).

Relatos
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"Algo também que me deixava muito à vontade é que os próprios professores, eles sabi‐
am visualizar aquilo que eu tinha condições de fazer e aquilo que as minhas limitações
poderiam tornar mais difícil para ser feito, e isso era muito tranquilo entre o grupo de do‐
centes... O que não quer dizer que eles facilitassem alguma coisa pra mim. Eu fazia tudo
como todos os outros alunos deveriam fazer, mas dentro daquilo que eu conseguia... Às
vezes garantir a acessibilidade para os nossos alunos depende muito mais da nossa von‐
tade como docente, do que da disponibilidade de recursos para fazer isso... Não adianta
ter só estrutura e não ter a colaboração do corpo docente e também dos servidores das
universidades..."

file:///Users/ciarufg/Desktop/CIAR_ebooks/colecao-inclusao/livros/1/index.html


Professor Vanderlei Balbino da Costa
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Vanderlei Balbino da Costa, licenciado em História pela Universidade Federal de Mato
Grosso (1992), especialista em Administração Escolar e Didática do Ensino Superior
(2004), mestre em Educação pela Universidade Federal de São Carlos (2009) e doutor em
Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos (2012). Experiência na área de
Educação, História, Leitura e Escrita Braille, Administração Escolar, Didática Geral. Atua
nos seguintes temas: Inclusão Escolar, Educação Especial, Formação Docente, Deficiência
Visual, Estimulação Visual, Orientação e Mobilidade, Educação Indígena e Diversidade.
Exerce os projetos de pesquisa: Políticas de Ação Afirmativa na Universidade: Possibilida‐
des de Inclusão no Ensino Superior; Projeto de Acessibilidade 2015; A Formação Docente
nas Escolas Públicas de Jataí (GO). Docente Programa de Pós-Graduação em Educação
(PPGE) - Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí - Nível Mestrado, atuando na Linha
de Pesquisa 2: Políticas educacionais, Gestão e Formação de professores.

"Durante quatro anos eu tive muitas dificuldades na universidade por que o único instru‐
mento de trabalho que eu tinha para escrever era uma reglete. Não havia nenhum tipo de
programa de computador instalado que os deficientes visuais pudessem usar para ler
textos. Então uma das maiores dificuldades que eu enfrentei, foi exatamente para me
manter dentro da universidade, fazendo um curso de história que me exigia muita leitura
e sem qualquer suporte, mas eu consegui. Primeiro ponto que a gente precisa ter dentro
de uma universidade inclusiva é a sensibilidade com a causa das pessoas com deficiên‐
cia. As barreiras físicas, as barreiras arquitetônicas, elas podem ser removidas muito fá‐
ceis. Agora, a sensibilidade, a quebra das barreiras atitudinais, elas são mais difícieis por
quer as vezes as pessoas não querem que isso aconteça. As pessoas com deficiência
aprendem em ritmos diferentes, as vezes de forma mais lenta, mas aprendem!"



Professora Núbia Guimarães Faria
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Núbia Guimarães Faria, possui graduação em Letras-Libras a distancia pela Universidade
Federal de Santa Catarina (2012) e graduação em Pedagogia pela Faculdade Padrão
(2005). Atualmente é professora auxiliar da Universidade Federal de Goiás, professora titu‐
lar da Universidade Federal de Goiás e professora da Universidade Federal de Goiás. Tem
experiência na área de Educação, com ênfase em Educação Especial, atuando principal‐
mente nos seguintes temas: libras, formação de professores, educação a distância, educa‐
ção e surdo.

"Nos meus estudos eu sofria muito, pois tinha dificuldade com o português e as pessoas
não sabiam como me ensinar. Para eu desenvolver a escrita em português não havia nin‐
guém, não havia acessibilidade. Libras não tinha sido reconhecida legalmente nos anos
90... Fui trabalhar ensinando Libras, talvez se não soubesse seria mais difícil trabalhar
em outro emprego, mas como aceitei a língua, consegui ter um sucesso por meio disso, a
Libras me ajudou muito... Enquanto professora inclusiva, acho importante promover a
acessibilidade em todos os espaços da UFG..."
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