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Acompanhamento aos estudantes com deficiência visual no curso de 
Fisioterapia  

Faculdade Anhanguera Campinas – Unidade 3 

Resumo 

Este trabalho tem como finalidade pesquisar, conhecer e divulgar instrumentos 

para aprendizagem de deficientes visuais no Ensino Superior. 

O trabalho visa compreender que é possível a acessibilidade destes alunos 

sem maiores restrições ao Ensino Superior, a importância de promover 

autonomia de locomoção e de estudo, além do conhecimento adequado e 

organização de instrumentos, de metodologia e capacitação dos docentes é 

possível o acesso e qualificação de deficientes visuais no ensino superior e no 

mercado de trabalho. 

 

Introdução 
 
A cegueira é uma deficiência visual que limita uma forma de apreensão do 

mundo externo, onde há perda ou redução da capacidade visual definitivo,não 

sendo possível, tratamentos ou cirurgia. A retina funciona como maquina 

fotográfica registrando tudo o que vemos, ela é sensível à luz, que possui 

varias células com funções diferentes; visão noturna, periférica, de cores e 

quando elas se degeneram perdem a capacidade de transmitir imagens para o 

cérebro. A deficiência visual pode ser genética ou pode ser adquirida por 

associação de outras doenças. (Nunes e Lomonaco, 2010) 

A acessibilidade do deficiente visual ao nível superior envolve desde o 

ambiente externo, como a adaptação a estrutura física da faculdade, na 

sinalização com piso tátil, rampas para facilitar entrada e locomoção deste 

aluno dentro da instituição e de acesso às salas de aulas assim como a 

preparação de funcionários, professores para a recepção deste aluno e escritas  

em braile  

A inserção de aluno com deficiência visual no curso superior não é tão 

simples, principalmente pela falta de preparação destes alunos tanto 

educacional como emocional. 

Dentro da sala de aula esse aluno enfrenta grande dificuldade com 

imagens e que são muito utilizadas pelos professores para aprendizagem dos 



alunos, pois estes não estão preparados para o aluno deficiente visual, este 

fica restrito apenas som (áudio) e a audiodescrição do conteúdo ensinado é 

muito importante para fixação da aprendizagem deste aluno.  

Segundo Nunes e Lomonaco (2010) o tato possibilita o conhecimento 

por meio das características dos objetos: textura, formato, temperatura etc, 

porém é mais útil para objetos próximos e permite menos informações no caso 

de objetos grandes e/ou distantes. E a possibilidade de discriminação pelo tato 

e pelos outros sentidos faz com que o uso dos sentidos pelo cego não é uma 

mera compensação do órgão falho, mas envolve uma reorganização 

biopsicossocial, que permite o acesso e o processamento de informações.  

 

Objetivos 
 
Este trabalho tem como objetivo, identificar as dificuldades, pesquisar, 

conhecer e propor instrumentos e ferramentas para o desenvolvimento e para 

aprendizagem dos deficientes visuais no ensino superior. 

 

Metodologia  

O projeto tem como objetivo a pesquisa bibliográfica, observação das 

dificuldades enfrentadas pelo aluno com deficiência visual nas aulas práticas e 

teóricas do curso de Fisioterapia. Assim, como um maior conhecimento sobre a 

própria cegueira, sobre o processo de aprendizagem dos alunos como 

deficiência visual no ensino superior e propor ferramentas, tecnologias para o 

desenvolvimento intelectual e social destes alunos. 

Desenvolvimento 
 
Uma das dificuldades encontradas pelo deficiente visual é a sua própria 

ansiedade e insegurança, pois o processo de aprendizagem especializado 

exige dedicação, tempo e disponibilidade do professor, além de um maior 

preparo para atender às necessidades mais específicas do aluno com 

deficiência visual.  

E para trabalhar a ansiedade que, com o tempo torna-se frustrante e 

desmotivadora na continuidade de sua formação acadêmica, é necessário 

acompanhamento psicológico deste, assim como um maior preparo da própria 

instituição de ensino para o acompanhamento do aluno em sala de aula. 



 

Resultados preliminares 

O trabalho de pesquisa inicial foi importante para compreender as dificuldades 

que o aluno deficiente visual enfrenta em sala de aula, a importância da 

audiodescrição e da melhor interação dos alunos, colegas de sala e 

professores. 

A continuidade do projeto visa acompanhar e a melhorar o ensino a partir dos 

recursos disponíveis pela instituição como a utilização do Scanner Book 

Reader e dos software Virtual Vision (leitor de telas) específico para o uso de 

pessoas cegas e/ou com baixa visão e de novas ferramentas e tecnologias das 

para a aprendizagem e melhorar o acesso/permanência dos alunos com 

deficiência visual no ensino superior. 
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