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A inclusão do deficiente visual no Ensino Superior 
Faculdade Anhanguera Campinas – Unidade 3 

 
Resumo 
 

O projeto de iniciação científica tem como objetivo encontrar as dificuldades 

dos deficientes visuais na universidade e buscar ferramentas e tecnologias para 

minimizar estes problemas, facilitando a inclusão dos mesmos na sociedade. 

 
Introdução 
  

A visão é de suma importância para a vida humana, pois é através dela que 

se obtém grande parte das informações no dia a dia, tornando-se fundamental na 

aprendizagem, sobretudo na fase escolar, contudo, a cegueira ou a baixa visão não 

impossibilitam os indivíduos de aprenderem. 

No caso da cegueira, como cita Rangel (2010) o cérebro humano é capaz de 

se reorganizar totalmente, desenvolvendo outras modalidades sensoriais como a 

audição e o tato que, quando trabalhadas de forma adequadas, permitem que os 
jovens deficientes nas instituições de ensino tenham uma vida acadêmica normal.  

Um estudo realizado pelo curso de Fonoaudiologia e Programa de estudos 

Pós-Graduados em Fonoaudiologia da Universidade Católica de São Paulo 

(PUCSP) mostra que a voz é representa mais do que palavras, ela expressas 

emoções e atitudes, que são importantes para que os deficientes visuais possam 

interpretar de maneira adequada as informações que recebem. O estudo revela 
ainda que os interpretes com vozes mais agressivas são capazes de transmitir com 

mais facilidade as informações aos deficientes visuais. (VILLAS BOAS; FERREIRA; 

VIOLA, 2012) 

Apesar do aumento do numero de deficientes cursando universidades, ainda 

há um longo caminho para se percorrer, principalmente em relação aos deficientes 

visuais. Pois, infelizmente as escolas e universidades brasileiras não estão 

preparadas para receberem alunos com deficiências, uma vez que os professores e 

funcionários não são treinados para isso, quase não se encontra material disponível 

como livros em braile ou que falam e, na sua grande maioria, os alunos com 

Deficiência Visual (DV) precisam do auxilio dos colegas para lerem o material 

disponibilizado. (MASINI, 1993)  



Segundo Rocha (2009) para que se possa construir uma educação inclusiva é 

necessária à reestruturação do sistema de ensino, de adequações estruturais e 

curriculares que atendam às necessidades educacionais de todos os alunos e não 
apenas dos deficientes visuais. 

  
Objetivos 
 

Levantar as dificuldades que os alunos universitários encontram tanto ao 

acesso a instituição quanto nas aulas, e buscar melhorias para estes, auxiliando sua 

inserção na sociedade. 

Compreender a realidade nas universidades em relação à inclusão 

educacional, e busca encontrar métodos que auxiliem os deficientes visuais. 

 
Metodologia  
 

O projeto tem como objetivo a pesquisa bibliográfica, entrevistas com alunos 

videntes de outras universidades, observação e apontamentos das dificuldades 

encontradas pelos alunos portadores de deficiência visual do curso de Fisioterapia 

da Faculdade Anhanguera de Campinas – unidade 3. 

 
Desenvolvimento  
 

A elaboração do projeto através de pesquisas em artigos científicos, livros e 

observação de alunos com deficiência visual da turma de fisioterapia da Faculdade 

Anhanguera de Campinas – unidade 3, buscando ferramentas e tecnologias para o 

atendimento das dificuldades encontradas tanto pelos alunos com DV quanto para 

os alunos sem a deficiência, professores e funcionários da faculdade no momento 

de transmitir uma informação. 

O projeto visa buscar e propor novas possibilidades, tecnologias e 

ferramentas para a inclusão real do aluno com deficiência visual na universidade. 

 
 
Resultados Preliminares 
 

Ainda é notável a dificuldade encontrada tanto pelos professores quanto 

alunos que realizam a audiodescrição nas aulas práticas, mas no decorrer do 



desenvolvimento inicial do projeto foi possível rever o acolhimento por parte dos 

professores, adotando assim práticas mais acessíveis, revendo posturas e 

construindo uma nova abordagem em sala de aula.  
Assim como foi possível observar uma maior e melhor comunicação entre os 

alunos e os professores em sala de aula, além da aproximação dos alunos videntes 

em relação aos alunos com a deficiência visual.  
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