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RESUMO 

O objetivo foi conhecer o processo de inclusão de pessoas com deficiência visual em uma 

escola de ensino médio. Investigou em especial a interação do professor especializado de sala 

de recursos com os professores regentes e sua formação para atendimento aos alunos com 

deficiência. Participaram deste estudo dez professores, dois de sala de recursos, os demais de 

sala regular e três alunos com deficiência visual, dois com baixa visão, que utilizam régua 

lupa e ampliação e outro com baixa visão em processo de transição para o sistema Braille. 

Utilizou-se neste estudo um questionário específico para cada grupo de participantes. Os 

resultados obtidos evidenciaram que apesar da inclusão de alunos com deficiência visual ser 

bem aceita pelo corpo docente da unidade educacional pesquisada, o trabalho pedagógico 

desenvolvido ainda é bastante deficitário, já que apenas 60 % dos participantes adéquam às 

avaliações e somente 40 % oferecem materiais diferenciados nas aulas ministradas. O estudo 

evidenciou que os participantes não sabem de quem deve ser a responsabilidade da adequação 

curricular para os alunos com deficiência: 50% acreditam ser do professor especializado em 

deficiência visual, outros 50% dizem ser do professor regente; 30 % acham que é o professor 

de sala de recurso generalista, 10 % acreditam ser da família e 20% pensam ser o 

coordenador, vale ressaltar ainda sobre este aspecto que 60 % dizem ter formação continuada 

em inclusão, mas demonstraram total desinformação sobre a adequação curricular. Este 

trabalho permite inferir que há uma grande necessidade de se entender a realidade da pessoa 

com deficiência visual, bem como da realidade vivenciada pelos professores regentes e 

especializados. Pois os dados apontam pouco conhecimento dos professores em relação ao 

aluno com deficiência, porém mostram que eles acreditam que o aluno com deficiência visual 

não dá problema, os mais difíceis são os outros, sem deficiência. Os dados permitem concluir 

que a melhoria da qualidade de ensino envolve adaptações de materiais e adequação 

curricular. É preciso reconhecer que o trabalho do professor especializado de sala de recursos 

e itinerância não substitui o trabalho do professor regente, um complementa o outro, aspecto 

que parece não estar claro para os professores regentes. Também se faz necessário um maior 

envolvimento do restante da comunidade escolar, como gestores e coordenadores, pois estes 

alunos ficam a cargo de seus docentes e professores especializados, fato não previsto na 

literatura da inclusão escolar. 

Palavras chave: Inclusão, deficiência visual, adaptações curriculares, formação continuada. 
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APRESENTAÇÃO 

 A Constituição brasileira tem como um dos seus objetivos fundamentais, a promoção 

do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 

de discriminação (art. 3ª, inc. IV). Garante ainda, expressamente, o direito à igualdade (art. 5ª) 

e trata, nos artigos 205 e seguintes, do direito de todos à educação. Além disso, elege como 

um dos princípios para o ensino, a “igualdade de condições de acesso e permanência na 

escola” (art.206, inc. I) Toda escola, deve atender aos princípios constitucionais, não podendo 

excluir nenhuma pessoa em razão de sua origem, raça, sexo, cor, idade, deficiência ou 

ausência dela. 

 As limitações da pessoa não diminuem seus direitos, assim são cidadãos e fazem parte 

da sociedade como qualquer outra. A sociedade inclusiva visa ser democrática, reconhece 

todos os cidadãos como livres iguais, autônomos e com direito a exercer sua cidadania. Por 

esse viés, podemos perceber que a nossa sociedade ainda não é inclusiva. Percorrendo os 

períodos da história, têm-se teorias e práticas sociais segregadoras, inclusive quanto ao acesso 

ao saber escolar. 

  Desta forma, a realização da política da educação inclusiva tem sido um grande 

desafio às escolas de ensino regular, pois por um lado questiona a organização da educação 

especial no Brasil, gerando conflitos e discussões, por outro lado não representa a inclusão 

escolar, se os alunos não tiverem acesso ao conhecimento sócio – culturais que lhe permitam 

avançar em seu desenvolvimento cognitivo. 

 Destaco aqui que durante doze anos fui professora alfabetizadora e sempre que me 

deparava com esta questão, sempre me indagava se estava preparada, se tinha condições de 

alfabetizar, educar crianças com limitações: sensoriais, físicas, cognitivas. Além da 

insegurança pessoal, não encontrava grande apoio nas instituições educacionais em que 

passei. Praticamente estava sempre só com as minhas dúvidas profissionais. Passei a ter outro 

olhar a respeito da inclusão quando em 2006 fiz uma capacitação no Instituto Benjamin 

Constant no Rio de Janeiro, onde fiquei por seis meses. Lá percebi uma escola viva, cheia de 

movimento, vibração. Crianças cegas correndo, brincando, aulas de natação, atletismo, piano, 

artes, teatro. Entre meus professores do curso, quatro eram cegos. Então grande parte dos 

meus conceitos formados, foram desconstruídos, para serem reconstruídos. Pois, inicialmente, 
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acreditava que eles eram incapazes de serem indivíduos emancipados, autônomos, grande 

engano! Pois eram admiráveis, empolgantes, grandes educadores. 

 No Distrito Federal há a lei 3.218/03 que dispõe da universalização da educação 

inclusiva na rede pública de ensino, assim as escolas do D.F vêm enfrentando o desafio de 

incluir educandos com necessidades educacionais especiais nas classes comuns. Diante do 

exposto e somando ao fato de que atualmente sou professora itinerante de deficientes visuais 

da sala de recursos da uma Diretoria de Ensino e vivencio esta dificuldade diariamente na 

minha prática pedagógica ao visitar as escolas e ter contato com os professores regentes, 

gestores e os próprios alunos, percebo a grande resistência, desconhecimento, despreparo e 

mesmo dificuldade de aceitação em lidar com as situações referente a esses alunos. 

 Com base na realidade vivenciada, despertou meu interesse em conhecer a opinião dos 

professores regentes, professores especializados e dos alunos em relação ao processo de 

inclusão. Em vista disto, questiona-se: Como acontece o processo de inclusão dos alunos com 

deficiência visual nas escolas públicas do Distrito Federal?Os alunos com deficiência visual 

estão sendo incluídos ou integrados na educação inclusiva? Os professores que trabalham com 

estes educandos estão recebendo algum tipo de formação, capacitação para trabalharem com 

alunos ANEE em classe comum? O atendimento educacional especializado ao aluno é 

suficiente para uma inclusão de qualidade? Há ações e metas previstas no projeto político 

pedagógico da instituição educacional para estes alunos, que seja de conhecimento de todos? 

Nesse sentido, este trabalho visa buscar resposta para tais indagações. Acredito em uma 

inclusão de fato, onde todos estejam envolvidos no processo, conhecedores das possibilidades 

de cada indivíduo e principalmente acreditando no sucesso da escola inclusiva. 

 Assim sendo, o trabalho foi dividido em duas partes. A primeira refere-se à 

fundamentação teórica dividida em cinco subtítulos e a segunda parte voltada para a descrição 

do método e dos resultados da investigação. O primeiro capítulo descreve o contexto histórico 

de tentativas de inclusão da pessoa com deficiência e a relação deficiência e normalidade, seu 

significado social. Descreve também os aspectos legais, que permeiam e dá sustentação a 

educação especial na perspectiva da inclusão. Faz uma conceituação de deficiência visual e 

dos serviços existentes para inclusão destas pessoas na rede pública de ensino do Distrito 

Federal. Explica o serviço educacional especializado para a pessoa com deficiência visual e 

suas peculiaridades. No terceiro capítulo é apresentado o método deste estudo. Nesta parte 



 

 

12 

estão descritos os sujeitos, o local, os instrumentos, procedimentos realizados e por fim os 

resultados. A apresentação dos resultados e sua análise constam no quarto capítulo desta 

monografia. Nas considerações finais realizamos uma reflexão sobre os fatos observados no 

cotidiano da instituição para o processo de inclusão da pessoa com deficiência visual. 
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I- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA. 

1.1- A relação deficiência e normalidade: seu significado social 

Através dos tempos o “deficiente” vem sendo considerado de diferentes maneiras, 

sempre relacionadas aos valores sociais, morais, filosóficos, éticos e religiosos, isto é, 

relacionadas ao modo pelo qual o homem é visto e considerado nas diferentes culturas. O 

termo "deficiente" é um adjetivo que, como tal, adquire valor cultural de acordo com as 

regras, padrões e normas estabelecidas nas relações sociais, constituindo uma categoria capaz 

de agrupar, numa mesma identidade, diferentes tipos de pessoas. Oficialmente, a Assembléia 

Geral da ONU, em 1975, proclamou no artigo I que:  

O termo pessoas deficientes refere-se a qualquer pessoa incapaz de assegurar por si 

mesma, total ou parcialmente, as necessidades de uma vida individual ou social 

normal, em decorrência de uma deficiência congênita ou não, em suas capacidades 

físicas ou mentais. 

Desta forma, a palavra deficiente passou a indicar qualquer pessoa que apresentasse 

uma imperfeição visual, auditiva, física ou mental evitando termos preconceituosos como: 

aleijado, retardado e outros. Ao se analisar, através dos tempos, o tratamento da sociedade 

para com os indivíduos especiais, verifica-se que ocorreu uma evolução com respeito ao seu 

atendimento, educação e tratamento. Isto está diretamente relacionado à evolução das ciências 

e ao sistema de valores de cada sociedade. Nesse contexto, foram necessárias medidas 

educacionais, sociais, psicológicas e médicas específicas, que venham a favorecer seu 

desenvolvimento proporcionando bem-estar físico, emocional e social. 

A Convenção da Guatemala, internalizada à Constituição Brasileira pelo Decreto nº 

3.956/2001, no seu artigo 1º define deficiência como “[…] uma restrição física, mental ou 

sensorial, de natureza permanente ou transitória, que limita a capacidade de exercer uma ou 

mais atividades essenciais da vida diária, causada ou agravada pelo ambiente econômico e 

social”. 

Poucos conceitos são tão imprecisos e questionáveis quanto o da normalidade. Em um 

texto, em que são analisadas as dificuldades de estabelecer padrões de normalidade e 

patologia, Ballone afirma:  
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Desta forma, há uma conceituação de Doença Mental, mais populesca e leiga, 

julgando a sanidade do indivíduo de acordo com seu comportamento, de acordo 

com sua adequação às conveniências sócio-culturais como, por exemplo, a 

obediência aos familiares, o sucesso no sistema de produção, a postura sexual, etc, 

e há, por outro lado, outra conceituação mais refinada e interessada 

particularmente no enfermo e no profissional que o assiste. Há, sempre houve e 

continuará havendo, choques contundentes entre estas duas maneiras de 

entendimento da Doença Mental. Neste campo de batalha sofrem, além das 

vítimas envolvidas, também o profissional da saúde mental. Este estudioso da 

psicopatologia vê seus conceitos científicos brutalmente deturpados por interesses 

sócio-culturais que ultrapassam a seara de sua ciência. (BALLONE, 2003, apud, 

SÁ, 2005, p55)  

A polêmica entre as várias tendências reside na delimitação dos limites quantitativos 

entre o normal e o patológico. Talvez fosse muito mais adequado, pensarmos no não-

normal e no patológico ao invés de tentarmos delimitar o normal.   

1.2- Diferenças entre Integração e inclusão escolar: 

 Com o processo de inclusão, As Diretrizes Nacionais educacionais para a Educação 

Especial na Educação Básica, Resolução CNE/CEB nº 2/2001, no artigo 2º, determinam 

que: 

Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo as escolas 

organizarem-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais 

especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade 

para todos.  

   As escolas passaram a seguir o estabelecido nesse documento, contudo com uma 

postura ambígua: por um lado, aceitando as crianças com deficiência; por outro, mantendo a 

mesma estrutura, sem qualquer modificação organizacional e sem preparar professores e 

funcionários para lidarem com esses alunos inseridos no ensino regular. A ausência das 

providências necessárias à efetivação da inclusão fez surgir indagações sobre o saber 

requerido para que a inclusão escolar passe de uma proposta de documentos oficiais para 

ações efetivas na instituição escolar. De acordo com a Constituição Federal (art. 205 e 

seguintes) o acesso à educação, em qualquer nível, é um direito humano inquestionável. 

Assim, todas as pessoas com deficiência têm o direito de freqüentar a educação escolar em 

qualquer um de seus níveis. Mas é importante destacar que o Ensino Fundamental é a única 

etapa considerada obrigatória, por isso, não pode ser jamais substituído.  

Em 1999, o Decreto nº. 3.298/99 que regulamenta a lei nº  7.853/89 , refletem certa 

distorção em relação ao que se extrai da Constituição Federal e da Convenção da 
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Guatemala. Os termos constantes dessas normas, ao garantir às pessoas com deficiência o 

direito de acesso ao ensino regular “sempre que possível”, “desde que capazes de se 

adaptar”, refletem uma época histórica em que a integração esteve bastante forte, 

principalmente no Brasil. Na ótica da integração é a pessoa com deficiência que tem de se 

adaptar à sociedade, e não necessariamente a sociedade é que deve criar condições para 

evitar a exclusão. Na inclusão existe um esforço bilateral, mas é principalmente a sociedade 

que deve impedir que a exclusão ocorra (BRASIL, 2007 p.37). Em uma interpretação 

progressiva, adequada aos princípios e objetivos constitucionais atuais de promoção do bem 

de todos, sem qualquer discriminação, estão se referindo a pessoas com severos 

comprometimentos de saúde. Após estes eventos, houve uma retomada de discussões 

objetivando desenvolver um sistema que entenda que todos os seres humanos possuem o 

mesmo valor e os mesmos direitos, utilizando políticas diferenciadas para que eles sejam 

garantidos; incluir a educação especial na estrutura da educação para todos. Ao se tratar de 

direito fundamental que, por sua própria natureza, possui como umas de suas características 

a irrenunciabilidade, Silva (1995), diz: 

No qualitativo fundamental, acha-se a indicação de que se trata de situações 

jurídicas sem as quais a pessoa humana não se realiza, não convive e ,as vezes , nem 

mesmo sobrevive; fundamentais do homem no sentido de que a todos por igual, 

devem ser , não apenas formalmente reconhecidos, mas concreta e materialmente 

efetivados. Do homem, não como o macho da espécie, mas no sentido de pessoa 

humana. (p. 176/177) 

 

 Não há necessidade de alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 

1996, mas de sua aplicação conforme a Constituição Federal e a Convenção da Guatemala. O 

que muda, basicamente, é a execução prática de seu capítulo referente à Educação Especial, 

principalmente após a internalização da Convenção da Guatemala. 

1.3 - Implantação da Educação inclusiva e realidade escolar. 

Ao se pensar na educação inclusiva e sua realização, deve-se refletir sobre alguns 

pontos importantes: qual o perfil do professor desta escola? É possível ter professor 

especializado para todos os alunos? 

A escola inclusiva defronta-se com algumas dificuldades: recursos humanos, 

pedagógicos, físicos ainda não contemplados em uma boa parte dos seus estabelecimentos 
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educacionais. A formação e a capacitação docente é a meta principal a ser alcançada na 

concretização do sistema educacional que inclua a todos, verdadeiramente.  

Segundo Booth e Ainscow, traduzidos por Santos (2002), apontam vários indicadores 

para apoiar o desenvolvimento da escola inclusiva.  O índex para a inclusão aborda três 

dimensões inter-relacionadas para a inclusão acontecer: a construção de uma cultura 

inclusiva, de política inclusiva e de práticas inclusivas: 

A dimensão da cultura inclusiva é a possibilidade da criação de uma comunidade 

escolar segura, acolhedora, colaborativa e estimulante na qual cada sujeito é 

valorizado. Esses valores devem ser compartilhados por toda a comunidade escolar. 

A dimensão política assegura que a inclusão seja o centro do desenvolvimento da 

escola, fomentando todas as ações e as políticas para que melhore a aprendizagem e 

a participação de todo o alunado. Nesta perspectiva, é importante a implementação 

de todas as formas de apoio, em uma rede de atividades que melhorem e ampliem a 

capacidade da escola em responder adequadamente à diversidade de seus alunos, de 

forma a traduzi-se em mudanças nas condições objetivas, físicas, estruturais e 

pedagógicas da escola. A dimensão das  práticas educativas reflete as duas outras 

instâncias: a da política e a da cultura inclusiva. Tal dimensão assegura que as 

atividades de sala de aula e as extra-escolares promovam a participação e o 

engajamento de todos os alunos. Ela deve considerar que o ensino e os apoios se 

integram para orquestrar a aprendizagem e superar barreiras nestas aprendizagens, 

bem como nas dificuldades de participação efetiva de todos os alunos nas práticas 

pedagógicas. (2002, p.10) 

 É evidente a dificuldade de realizar mudanças, ainda mais quando implicam novos 

desafios e inquestionáveis demandas socioculturais. Num momento de transição como o atual, 

o que se deseja é o enfrentamento desses desafios, com calma e equilíbrio para alcançar os 

avanços desejados. O êxito da inclusão escolar depende, dentre outros fatores, da eficiência 

no atendimento as diversidades dos alunos. A escola precisa ser redimensionada, todos seus 

seguimentos: o seu projeto pedagógico, a gestão escolar, os currículos, os conselhos escolares, 

a parceria com a comunidade escolar e local, dentre outros, para uma efetivação de uma 

escola para todos. 

 A prática escolar tem evidenciado o que pesquisas científicas vêm comprovando: 

dificuldades para incluir o aluno com necessidades especiais. Revelam diversos fatores de 

natureza familiar, institucionais e socioculturais. Infelizmente, a maioria dos sistemas 

educacionais ainda focalizam a deficiência como condição individual e minimiza a 

importância do fator social na origem e manutenção do estigma que cerca essa população 

específica. Essa visão está na base de expectativas massificadas de desempenho escolar dos 

alunos, sem flexibilidade curricular que contemple as diferenças individuais. Werneck (1999) 
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aponta que pode até parecer um absurdo que toda criança tenha o direito de freqüentar a 

escola regular, incluindo aquela cuja única forma de comunicação seja piscar os olhos, mas 

esta é a proposta de uma escola e uma sociedade inclusiva. Se ao final do ano, em decorrência 

da convivência e do contato com os outros alunos, ela sorri sempre quando alguém se 

aproxima, é preciso reconhecer que dentro de suas limitações, houve uma significativa 

evolução, com isto, pode-se afirmar que a escola cumpriu com sua função social de fornecer 

respostas a todos os alunos. 

 Mittler (2003) acredita que o maior obstáculo para a mudança está dentro de nós 

mesmos, seja das nossas atitudes, seja nos nossos medos. A nossa tendência é a de 

superestimar as dificuldades que podem enfrentar as pessoas com deficiência, assim como 

temer os desapontamentos que eles podem experimentar se “falharem”. 

 Estas situações apontam para a necessidade de uma escola transformada. A educação 

eficaz supõe um projeto pedagógico que vise o acesso e a permanência – com êxito – do 

aluno no ambiente escolar; que assuma a diversidade dos educandos, de modo a contemplar 

as suas necessidades e potencialidades. A ação docente homogênea é questionada 

promovendo o aprimoramento permanente do contexto educacional. Assim a escola 

cumprirá seu papel de promover o aprendizado, independente de qualquer dificuldade ou 

diferença. A inclusão é um processo histórico, dinâmico, encadeado e sistêmico, em que 

todos nós somos sujeitos importantes na construção de um mundo mais justo e democrático.  

1.4- Deficiência visual 

 A criança que enxerga estabelece uma comunicação visual com o mundo exterior 

desde os primeiros meses de vida porque é estimulada a olhar para tudo o que está à sua 

volta, sendo possível acompanhar o movimento das pessoas e dos objetos sem sair do lugar. 

A visão ocupa uma posição de destaque no que se refere à percepção e integração de formas, 

contornos, tamanhos, cores e imagens que estruturam a composição de uma paisagem ou de 

um ambiente. É o elo que integra os outros sentidos, permite associar som e imagem, imitar 

um gesto ou comportamento e exercer uma atividade exploratória circunscrita a um espaço 

delimitado. Quando falta a visão o sujeito tem que reaprender a se comportar, perceber, 

entender o mundo, para isso é necessário a utilização dos outros sentidos de forma mais 

eficaz. Segundo Vygotsky (1997):  
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A cegueira, ao criar uma formação peculiar de personalidade, reanima novas fontes, 

muda as direções normais do funcionamento e, de uma forma criativa e orgânica, 

refaz e forma o psiquismo da pessoa. Portanto, a cegueira não é somente um defeito, 

uma debilidade, senão também em certo sentido, uma fonte de manifestação das 

capacidades, uma força, por estranho que seja semelhante a um paradoxo. (p.48) 

Qualquer pessoa pode torna-se deficiente visual em qualquer momento da vida, isso 

pode ocorrer devido a um acidente, doenças ou acontecer de forma gradativa até a pessoa 

perceber o que está ocorrendo. Este fato ocorre independente de religião, sexo, grupo étnico, 

ou seja , qualquer um está sujeito. 

De acordo com o documento do MEC, atendimento educacional especializado - 

deficiência visual (2007), o termo deficiência visual refere-se a uma situação irreversível de 

diminuição da resposta visual, em virtude de causas congênitas ou hereditárias, mesmo após 

tratamento clínico e/ou cirúrgico e uso de óculos convencionais. Algumas patologias podem 

levar a deficiência visual, estas incluem principalmente, alterações das seguintes funções 

visuais: visão central, visão periférica e sensibilidade aos contrastes. 

Segundo o Instituto Benjamin Constant (IBC), o deficiente visual pode ser 

educacionalmente cega ou baixa visão (visão subnormal): 

Baixa visão é considerada pessoa com baixa visão aquele que apresenta desde a 

capacidade de perceber luminosidade até o grau em que a deficiência visual interfira 

ou limite seu desempenho. Sua aprendizagem se dará através dos meios visuais, 

mesmo que sejam necessários recursos especiais.  

Cegueira é considerado cego aquele que apresenta desde ausência total de visão até a 

perda da percepção luminosa. Sua aprendizagem se dará através da integração dos 

sentidos remanescentes preservados. Terá como principal meio de leitura e escrita o 

sistema Braille. Deverá, no entanto, ser incentivado a usar seu resíduo visual nas 

atividades de vida diária sempre que possível.  

Assim, para incluir o deficiente visual na escola, é necessário que ela o considere na 

sua individualidade e na sua cultura. Isso envolve conhecimento teórico sobre a 

constituição do ser humano na totalidade de seu ser – corpo, afetividade, pensamento, e 

também o seu contexto, com seus valores, hábitos e linguagem específicos. Tal saber não 

pode ocorrer a partir de informações fragmentadas de disciplinas isoladas. É necessária a 

interdisciplinaridade para investigar e oferecer as condições educacionais e recursos 

apropriados para o desenvolvimento e a aprendizagem daquele cuja percepção do que o 

cerca ocorre por meio dos sentidos da audição, tato e cinestesia, olfato e gustação. 
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1.5 - Serviços de Apoio Especializado - Educação de deficientes visuais: 

Os alunos com deficiência visual apresentam uma variação de perdas que poderá se 

manifestar em diferentes graus de acuidade visual, por ser uma deficiência sensorial, ela 

pode manifestar efeitos sobre o desenvolvimento da criança, quando não atender suas 

especificidades. O atendimento as suas necessidades educacionais especiais inclui 

variedade de experiências, formação de conceitos, orientação e mobilidade, interação com 

o ambiente e acesso a informações impressas em Braille e caracteres ampliados. 

O processo de aprendizagem de alunos cegos se desenvolve por meio da utilização 

dos sentidos remanescentes (tato, audição, olfato, paladar,cinestesia) utilizando o sistema 

Braille como principal meio de comunicação escrita. Os alunos com baixa visão se 

desenvolvem principalmente por meios visuais, ainda que com a utilização de recursos 

específicos (MEC 2005). De acordo com as Diretrizes Nacionais de Educação para a 

Educação Básica, o atendimento educacional especializado em salas de recursos constitui 

serviço de natureza pedagógica, conduzido por professor especializado, que deve 

comprovar pós-graduação, graduação ou formação continuada nas áreas específicas de 

Educação Especial (artigo n º18  parágrafo 2º e 3 º da resolução do CNE/CEB 2/2001). 

Nas orientações pedagógicas da Secretaria de Educação do Distrito Federal (2010) 

páginas 84 e 85, diz que o atendimento educacional especializado em D.V, deve possibilitar 

o desenvolvimento das atividades mais simples de interação com o mundo, a realização de 

alfabetização pelo sistema Braille ou a utilização de caracteres ampliados. Também deverá 

possibilitar atendimento nas áreas especificas de orientação e mobilidade, AVAS, escrita 

cursiva, sorobã, acesso as tecnologias. Além de transcrever materiais em Braille / tinta, 

tinta / Braille; realizar adaptações de gráficos, mapas tabelas; promover a utilização de 

recursos ópticos e não ópticos e outros. 

A Sala de recursos de deficientes visuais deve ser um espaço dotado de 

equipamentos e recursos pedagógicos adequados à natureza das suas necessidades que 

visam facilitar a inclusão no ensino regular, em caráter complementar e não substitutivo da 

escolarização realizada em sala de aula. 
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II – OBJETIVO 

2.1 - Objetivo Geral 

 Analisar o atendimento educacional ofertado aos alunos com deficiência visual, 

baixa visão e cego, no ensino médio. 

 

2.2 - Objetivos Específicos 

 

 Conhecer a infra-estrutura da escola de ensino médio para receber alunos com 

deficiência visual. 

  Relatar como acontece o processo de inclusão dos deficientes visuais na escola 

pesquisada. 

 Verificar a previsão da inclusão no projeto político pedagógico da escola. 

 Pontuar as características do processo de inclusão, dentro da escola pesquisada, 

com ênfase no aluno com deficiência visual; 

 Conhecer o perfil dos professores regentes das classes comuns que atendem 

alunos com deficiência visual; 
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III- METODOLOGIA 

3.1 - Fundamentações Teóricas da Metodologia 

 

O presente trabalho consiste em uma pesquisa com o uso de técnicas qualitativas de 

levantamento e análise de dados, pois de acordo com José Luiz Neves, citando Godoy: 

Godoy ressalta a diversidade existente entre os trabalhos qualitativos e enumera um 

conjunto de características essenciais capazes de identificar uma pesquisa desse tipo, 

a saber: (1) o ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como 

instrumento fundamental; (2) o caráter descritivo; (3) o significado que as pessoas 

dão às coisas e à sua vida como preocupação do investigador; (4) enfoque indutivo. 

(NEVES, 1996, p.1). 

Portanto, este método aceita o contato direto do pesquisador com o ambiente e os 

fatos pesquisados, permitindo uma grande possibilidade de coleta de dados e análises. Visto 

que este estudo tem como objetivo conhecer o processo de inclusão de alunos com deficiência 

visual em uma escola pública de uma região administrativa de Brasília, que fica a 30 

quilômetros do Plano Piloto, sob a ótica dos professores regentes, de sala de recursos desta 

escola, e dos alunos com deficiência visual da instituição. Os dados foram analisados 

apoiados na análise quantitativa, ressaltando que tais abordagens não se excluem, mas se 

complementam. 

3.2- Contextos da Pesquisa 

 

 A presente pesquisa foi desenvolvida em uma escola de ensino médio situada em uma 

região administrativa de Brasília (figura 1) que fica a cerca de 30 km do centro do Plano 

Piloto. Esta instituição foi escolhida por atender alunos com deficiência visual, por acolher a 

sala de recursos específica de deficientes visuais e também por ser o local no qual a presente 

pesquisadora trabalha. Trata-se de uma escola de grande porte, bem estruturada, conservada e 

com grande espaço físico.  

 Atualmente está sendo pintada e passando por alguns reparos para melhoria de suas 

instalações. A escola apresenta a seguinte estrutura administrativa: trinta salas de aula, cinco 

laboratórios (Física, Química, Biologia, Informática e Geometria), uma sala de projetor 

multimídia, duas salas de vídeo, equipadas também com aparelhos de DVD, uma sala de 

recursos visuais, uma sala de reprografia, três salas de coordenação, uma sala de orientação 

escolar, duas salas de artes, uma sala de musculação, um auditório, uma biblioteca, uma sala 
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de múltiplas funções, uma videoteca, três quadras de esportes, uma sala de professores, uma 

sala de recepção da secretaria, uma sala da APAM (Associação de Pais, Alunos e Mestres), 

duas guaritas, uma sala de recursos, setores nos quais funcionam a administração e as 

supervisões pedagógica, administrativa e disciplinar da escola. 

 

Figura A- Croqui da escola 

 

Faz parte do quadro de funcionários 203 professores, sendo oito coordenadores, um 

orientador pedagógico e 27 servidores. Esta unidade de ensino tem um total de 3.015 

estudantes, sendo 1230 no turno matutino, 1235 no turno vespertino e 550 no turno noturno. 

No turno matutino têm 13 turmas de 2º ano e 15 turmas de 3º ano. No turno vespertino há 22 

turmas de 1º ano, seis turmas de 2º ano. O noturno atende 14 turmas, sendo quatro turmas de 

1º ano, cinco turmas de 2º ano e cinco turmas de terceiro ano. Atualmente possui 17 alunos 

com necessidades educacionais especiais inclusos, desses três possuem deficiência visual, 

baixa visão, um deles está em processo de transição para o Braille. 

A sala de recursos para deficientes visuais desenvolve serviço de natureza pedagógica, 

há aproximadamente 20 anos, funcionava em uma escola classe, até 2010. Sempre atuou com 

profissionais especializados em sorobã, Braille e baixa visão, já passaram por esta sala 
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professores das seguintes áreas: pedagogia, matemática, psicologia, letras, biologia. Que 

atuavam no suporte pedagógico aos professores regente, no atendimento de alunos, na 

transcrição do material de Braille/tinta e tinta/Braille, impressão em Braille e 

ampliação/adaptação de material, atendimento nas áreas específicas (química, física e 

matemática), além de realizar o serviço de itinerante desenvolvido através de visitas 

periódicas para dar suporte e orientação à escola em relação ao aluno com  deficiência visual.  

Em 2006 em uma parceria com o mistério da educação recebeu o título de “Sala de 

Recursos Multifuncional: Espaço para Atendimento Educacional Especializado em 

Deficiência Visual”, esta parceria possibilitou a aquisição de materiais pedagógicos e para a 

melhoria do atendimento aos alunos com deficiência visual. 

No fim de novembro de 2010, a sala de recursos para alunos com deficiência visual, 

foi transferida para a atual escola de ensino médio. Os professores com capacitação na área de 

deficiência visual, e graduação em: letras, biologia, pedagogia e matemática continuam a 

realizar produção/adaptação de material didático, atendimento aos alunos com deficiência 

visual no horário contrário a regência, orientação às escolas e o serviço de itinerância 

periódico. Por este motivo ainda está em processo de ambientação. A equipe de professores 

que atuam na sala de recursos atende alunos matriculados nessa escola e outras unidades da 

mesma regional de ensino, totalizando 45 alunos, sendo cinco cegos e quarenta alunos com 

baixa visão. A sala de recursos de deficientes visuais possui cinco computadores, uma 

impressora multifuncional, uma impressora Braille, uma televisão, uma Tele lupa, uma mesa 

para atendimento aos discentes, quadro branco, quadro verde, além de materiais específicos: 

planos inclinados, papel Braille, sorobã, reglete, jogos, alfabetos braile. Ao observar o croqui 

da escola (pág.21), verifica-se que as salas de recursos ficam situadas em locais afastados dos 

espaços da escola, dificultando a interação com os demais docentes e discentes da instituição, 

muitas vezes sendo confundida com laboratório de informática pelos alunos. 

 

3.3 - Participantes  

Participaram desse estudo, seis professores regentes, a vice-diretora, um coordenador e 

dois professores de sala de recursos, todos do ensino médio. Os critérios adotados para 

escolha dos participantes consistiu no fato de estarem trabalhando com alunos com 

deficiência visual direta ou indiretamente na escola pesquisada. Toda participação foi 

voluntária e autorizada mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

(TCLE), após esclarecimento da proposta do trabalho. 
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 Responderam ao instrumento, três alunos com deficiência visual (Quadro A). O 

primeiro aluno possui baixa visão e atualmente utiliza régua lupa para fazer leitura nas 

atividades acadêmicas. O segundo possui baixa visão severa, considerada cegueira, está em 

processo de transição para o sistema Braille, por isso, recebe material adaptado ampliado, 

fonte 36 arial. Ressaltamos que a orientação do MEC, do IBC da SEEDF é que a partir da 

fonte 26 o aluno já inicie o procedimento de transferência do registro ampliado para o sistema 

Braille. O terceiro possui baixa visão, segundo orientações da avaliação visual ele recebe 

material adaptado ampliado na fonte 18 arial e também utiliza a régua lupa para leitura de 

livro didático. Os alunos MC e MBV 18 estudaram em escola especial para deficientes visuais 

e receberam atendimento de estimulação precoce. 

Quadro A - Características dos participantes (alunos) 

Sujeito Idade Série   Deficiência visual 

M B.V 18 anos 3º ano Baixa visão 

M C 15 anos 1º ano Cegueira 

MBV 18 19 anos 2º ano Baixa visão 

Fonte: questionário respondido pelos participantes 

 Verifica-se no quadro B que dos dez participantes, cinco participantes são do sexo 

feminino e cinco do sexo masculino. Destes, seis participantes lecionam a mais de vinte anos, 

dois estão lecionando entre cinco a dez anos e dois lecionam entre 15 a 20 anos. Apenas 

quatro não têm curso na área de educação inclusiva. A equipe gestora contribuiu para a 

realização do trabalho, permitindo o acesso as informações necessárias para o 

desenvolvimento da presente pesquisa. 

Quadro B - Características dos participantes (professores) 

Sujeitos Formação Tempo de SEDF Função profissional Possui cursos na 

área (ED. 

INCLUSIVA) 

F40 

espanhol 

Letras (português e 

espanhol) 

+ de 20 anos Prof. De língua 

portuguesa/ 2º ano 

Sim 

M 40adm N. I 

Pós graduação : Adm. 

Escolar e didática do 

ensino superior 

+ de 20 anos Coordenação  Não 
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M 40 

superior 

N.I 

Pós graduação: 

docência para ensino 

superior 

+ de 20 anos N.I Sim 

M 30 

filosofia 

Filosofia 5 - 10 anos Professor de filosofia 

/2º ano  

Sim 

F  40 

português  

Português /LEM + 20 Professora de 

português / 1º ano 

Não 

M 30C.S 

 

Ciências sociais 5- 10 Professor de ciências 

sociais/2º ano 

Sim 

M 40 

história 

História + 20 História /2º ano Não 

F 30 artes Artes plásticas 15 -20 Sala de recursos Sim 

F 40I N .I Pós graduação: 

inclusão com ênfase no 

ensino médio 

+ 20 Sala de recursos  Sim 

F 40geo  Geografia  15-20 anos  Vice-diretora Não 

Fonte :questionário respondido pelos participantes 

3.4-Materiais 

Para a realização desse estudo foram utilizados os seguintes materiais: Papel A4, 

canetas, lápis, tinta para impressora, caderno, pasta de elástico. E os seguintes equipamentos: 

Impressora, computador, note book, grampeador, prancheta, calculadora. 

 

3.5 - Instrumentos de Construção de Dados 

 Os instrumentos aplicados durante o processo de obtenção dos dados foram os 

questionários que tem como objetivo as seguintes dimensões: identificação, concepções sobre 

a Educação Inclusiva, idéias e opiniões que os profissionais têm acerca da Educação 

Inclusiva, e condições necessárias à efetivação da Educação Inclusiva, com vistas a elucidar o 

objetivo proposto. Foram aplicados três questionários, sendo um para professores regentes, 

outro para os professores de sala de recursos, e um terceiro modelo para os estudantes com 

deficiência visual. Além dos questionários, utilizou-se também um roteiro de entrevista que 

foi realizada com o secretário objetivando colher as informações referentes a instituição 

escolar.  
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3.6 - Procedimentos de Construção de Dados 

 

           Para dar inicio a este estudo, houve primeiramente um contato com a diretora da escola 

para explicar o trabalho e seus objetivos. Realizou-se Antes da aplicação dos instrumentos, 

durante a coordenação coletiva, que acontece toda quarta-feira uma explicação do trabalho e 

uma sensibilização através de apresentação de Power point, sobre da deficiência visual. O que 

é? Sua classificação, diagnóstico, encaminhamento a avaliação funcional da visão, papel da 

escola, atendimento oferecido aos estudantes e materiais adaptados para o deficiente visual. 

Durante a explicação houve algumas perguntas relacionadas ao tema. Depois dessa 

sensibilização foram solicitados aos professores que participassem do estudo mediante a 

elaboração de respostas, aqueles que se disponibilizaram a responder, o fez de forma 

individual e livre. Enquanto respondiam o questionário, nenhum dos participantes fez 

qualquer pergunta ou comentário relacionado ao instrumento. Todos evidenciaram 

compreender os motivos e objetivos pesquisados, mas alguns não quiseram responder a 

pesquisa. Aos participantes foi dada a liberdade de responderem as questões que quisessem. 

Podendo a critério de cada participante deixar questões em branco. O procedimento adotado 

com os professores da sala de recursos foi o mesmo dos professores regentes: expôs-se o 

objetivo do estudo e entregou o instrumento para que fosse respondido e entregue 

posteriormente para a pesquisadora. 

 Foi realizada uma entrevista semi estruturada com a supervisora administrativa e com 

a secretária. Durante esse processo perguntava-se sobre a estrutura da instituição, a 

quantidade de alunos, profissionais, ou seja, aspectos administrativos e anotava-se as 

respostas. Ao final, a presente pesquisadora realizou a leitura das informações anotadas 

confirmando se os dados estavam corretos. 

 A coleta de dados referente ao Projeto político pedagógico foi feita através do acesso 

ao site da instituição e leitura individual do projeto. 

 Tendo em vista que trabalho nesta escola, foi solicitada aos pais dos alunos com 

deficiência visual autorização para que estes participassem do estudo, pois seria de 

fundamental importância que fizesse parte do estudo a opinião desses sobre a própria 

inclusão. Para tanto, foi disponibilizado um questionário, adaptado as condições de cada 

aluno. Um dos alunos preferiu que as questões fossem lidas para ele ao invés de responder o 

questionário em Braille. Assim sendo, realizou-se uma entrevista individual com cada aluno, 

segundo as condições dadas pelos mesmos. 
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3.7-  Procedimentos de Análise de Dados 

 

 A partir do objetivo de analisar o atendimento educacional ofertado aos alunos com 

deficiência visual, baixa visão e cego, no ensino médio, realizou-se a leitura e releitura das 

respostas dos participantes. Na sequencia buscou organizar as informações em dois grupos, 

sendo um relativo aos professores e outro aos alunos. E a relação dos dados obtidos com os 

professores estabeleceu-se três categorias especiais para analise , são elas: 1- atuação e 

formação, 2- adequação curricular e 3- responsáveis pela adequação curricular. 

 Foi feita uma representação das categorias em gráficos, no sentido de possibilitar uma 

melhor visualização das informações. 

 Quanto aos dados obtidos com os alunos participantes optou-se por organizar um 

quadro com as respostas para cada questão. Posteriormente, realizou-se a leitura das respostas 

dos três participantes para cada questão, desenvolvendo na sequencia a analise de suas 

respostas. 

 

IV- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Conforme salientamos os dados foram organizados em forma de gráficos, permitindo 

colocar as opiniões dos participantes em comum, juntas para uma melhor tabulação e 

visualização dos resultados. Serão apresentados gráficos obtidos a partir da análise das 

respostas a perguntas comuns relacionadas à inclusão do deficiente visual e também 

relacionada aos profissionais que lecionam para estes alunos. 

 O primeiro faz um parâmetro entre estes sujeitos, traçando um perfil dos professores 

participantes da pesquisa em relação à atuação e formação continuada. Os dados podem ser 

observados na figura 1.  

           Figura  1-PERFIL DOS PARTICIPANTES EM RELAÇÃO A ATUAÇÃO E FORMAÇÃO 
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            Fonte :questionário respondido pelos participantes 

Os sujeitos participantes atuam na SEEDF há mais de cinco anos e os com maior 

tempo de serviço, há mais de 20 anos. Nota-se na figura 1 que 80% dos profissionais são de 

área específica e 20% são do Atendimento Educacional Especializado. Conforme se observa 

na figura 1 buscou-se realizar um parâmetro entre estes sujeitos, traçando um perfil dos 

professores participantes da pesquisa em relação à formação continuada e envolvimento com 

a inclusão. 

Do universo de 10 participantes, seis apontam capacitação na educação inclusiva, no 

entanto todos dizem se preocupar com a formação continuada. Já tem uma década o processo 

de inclusão nas escolas brasileiras e um dado relevante é que 40% dos sujeitos não têm 

capacitação nesta área, mesmo todos alegarem que são preocupados com a formação 

continuada. Dos dez que responderam se preocupar com a formação continuada, três não tem 

cursos na área de inclusão, demonstrando uma incoerência nas respostas obtidas. Resta saber 

se esse resultado decorre da falta de oferta de cursos na área ou está vinculada ao real 

interesse do professor em se capacitar. 

Quando questionados se conhecem o Projeto Político Pedagógico e se este contem 

aspectos voltados preocupa a inclusão do aluno com deficiência, 70% afirmaram conhecer o 
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documento, o interessante é que este foi o mesmo valor percentual em relação ao trabalho 

com deficientes visuais conforme mostra a figura 2. Mas ao analisar os instrumentos de 

pesquisa, verifica-se que não foram os mesmos participantes que respondera conhecer o P.P.P 

e atuam com os alunos com deficiência visual. Segundo Vasconcelos (2004) o projeto político 

pedagógico é: 

 

O plano global da instituição. Pode ser entendido como a sistematização, nunca 

definitiva, de um processo de Planejamento Participativo, que se aperfeiçoa e 

concretiza na caminhada, que define claramente o tipo de ação educativa que se quer 

realizar. É um instrumento teórico-metodológico  para a intervenção e mudança da 

realidade. ( p.171). 

 

 O P.P.P que está disponibilizado no site, está desatualizado, fazendo referências ao 

ano de 2009. Ao ler o projeto, percebe-se um perfil histórico das concepções pedagógicas, das 

leis a cerca da educação, da gestão democrática e uma preocupação com a aprovação dos 

alunos no vestibular e ingresso na universidade.  De acordo com o documento, a missão da 

escola em questão é construir coletivamente uma educação que transforme para melhor a 

sociedade, o mundo, o planeta; uma educação para a justiça, para a paz e para a harmonia com 

o meio ambiente. Cita a existência da sala de recursos e a quantidade de alunos atendidos, à 

época apenas um aluno com deficiência visual .. 

 Fala do desafio de implementar o artigo 208,inciso III, C.F e a resolução 2/2001 do 

CNE/CEB ao oferecer o atendimento educacional especializado. Também fala dos princípios 

norteadores da prática pedagógica da escola: educação como direito de todos, bases legais 

para uma educação de qualidade, autonomia escolar como categoria geradora do P.P.P. 

 Além do currículo comum, há um currículo diversificado que aborda no 1º ano: 

diferenças, o diferente é igual, africanidade, grupos sociais com reflexões sobre o universo 

das mulheres, crianças, indígenas, negros, da pessoa com deficiência, a partir de conceitos 

como gênero, exclusão social, identidade, diversidade e diferença. Na 2ª serie aborda inclusão 

social de forma geral e no 3º ano, a temática é  questões raciais. Cita também as adaptações 

oferecidas ao estudante com deficiência conforme lei 9.394/1996(LDB) e a resolução 01/2005 

do Conselho de Educação do Distrito Federal. Dentre as ações relatadas para alcançar os 

objetivos, não há nenhuma direcionada aos alunos com deficiência, também não constam 

projetos para este público. Ou seja, em nenhum momento se visualizou projetos voltados para 

a adaptação do espaço coletivo, aulas adaptadas, programas específicos no laboratório de 

informática, piso tátil e várias outras tecnologias assistivas para o deficiente visual. Portanto 
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nota-se uma incoerência entre o real do P.P.P  e a fala dos professores. Ressalta-se que o 

P.P.P disponibilizado refere-se ao ano letivo de 2009 e esta pesquisa é de 2010/2011. 

 Em relação às adequações curriculares específicas da prática pedagógica os dados 

obtidos constam na figura 2. 

 A  figura 2 evidencia informações sobre as concepções e práticas pedagógicas,nota-se 

que 80% dos sujeitos possui experiência docente com aluno com deficiência visual, 70% diz 

haver adequação curricular, para o aluno, mas apenas 60 % realizam adequações em sua 

avaliação para este mesmo aluno. E quando falam das aulas ministradas aos alunos com 

deficiência visual, apenas 40% oferecem materiais diferenciados a estes alunos. Apesar de a 

maior parte ser capacitada e já vivenciar esta realidade de inclusão do aluno com deficiência 

visual, não adéquam teoria e prática. 

Figura 2-  ADEQUAÇÕES CURRICULAR NO ATENDIMENTO AO ALUNO 

COM DEFICIÊNCIA VISUAL 

 

 Fonte :questionário respondido pelos participantes 

 No Parâmetro Curricular Nacional- adaptações curriculares, diz que: 
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à seleção das técnicas e instrumentos utilizados para avaliar o aluno. Propõem 

modificações sensíveis na forma de apresentação das técnicas e dos instrumentos de 

avaliação, a sua linguagem, de um modo diferente dos demais alunos de modo que 

atenda às peculiaridades dos que apresentam necessidades especiais (BRASIL, 

1998, p.36). 

 Mas como professora itinerante e pesquisadora desse estudo, percebo que infelizmente 

não é isto que acontece, conforme os dados apresentados. Na maioria das vezes recebo as 

avaliações sem nenhuma alteração. Essas provas quando adaptadas, ficam muito extensas, 

demandando mais tempo para sua realização, consequentemente se torna mais exaustiva para 

o aluno com deficiência visual realizá-la. Vale ressaltar que estas adaptações curriculares, são 

propostas para evidenciar potencialidades do aluno e não dificuldades. Verificou-se também 

que existem na escola alguns recursos materiais disponíveis capazes de auxiliar a atuação dos 

professores junto aos alunos com deficiência visual. 

 Seguindo esse raciocínio o material, quando utilizado, é aproveitado pelos professores 

de atendimento educacional especializado de sala de recursos e por 40% dos professores 

regentes conforme figura 2. Este dado leva a inferir que quase todos os professores trabalham 

com a didática tradicional, quadro branco, livro didático, além da reprodução de textos, 

dificultando a participação do aluno com deficiência visual em sala de aula. 

 Ao serem questionados sobre a responsabilidade da adequação curricular, os 

participantes apresentaram respostas diversificadas, conforme mostra a figura 3. 

Figura 3 - RESPONSÁVEL PELA ADEQUAÇÃO CURRICULAR NA OPINIÃO DOS 

PARTICIPANTES 
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Fonte :questionário respondido pelos participantes 

 De acordo com os dados levantados, ainda não está claro para os sujeitos de quem é a 

responsabilidade da adequação curricular. De acordo com a figura 3,50% acredita ser do 

professor especializado da sala de recursos de deficiência visual, também 50% dizem ser do 

professor regente, 30 % acham que é do professor de sala de recurso generalista, 10% acredita 

ser da família e 20% pensa ser do coordenador. 

  Segundo o PCN-adaptações curriculares (BRASIL, 1998), a escola inclusiva prevê um 

currículo flexível, aberto para que possa atender as necessidades educacionais de todos.Deve 

levar em conta o cotidiano escolar e os valores que orientam a prática pedagógica. É 

necessária a participação e dedicação de toda equipe educacional. Portanto,a orientação do 

MEC é para que todos participem , fato que diverge dos dados obtidos .Diz ainda: 

A maior parte das adaptações curriculares realizadas na escola são consideradas 

menos significativas, porque constituem modificações menores no currículo regular 

e são facilmente realizadas pelo professor no planejamento normal das atividades 

docentes e constituem  pequenos ajustes dentro do contexto normal de sala de aula. 

(BRASIL, 1998,p. 34) 

 

 Ainda de acordo com o PCN, as adaptações curriculares devem acontecer em três 

níveis: no âmbito do projeto pedagógico (currículo escolar), no currículo desenvolvido na sala 

de aula, no nível individual. Mas neste estudo foi evidenciado em apenas 40% das aulas dos 

docentes e em 60% no nível individual, apesar dos alunos receberem orientações e materiais 

adaptados, quando solicitado pelos docentes, do professor especializado da sala de recursos. 
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Não foram evidenciadas adaptações curriculares no âmbito do projeto pedagógico. Quando 

perguntados sobre as dificuldades encontradas ao desenvolver o trabalho pedagógico com 

alunos com deficiência visual, foram classificados em ordem de importância os seguintes 

itens: 1-formação continuada, infra - estrutura da instituição, mais esclarecimento sobre a 

deficiência, apoio familiar e insegurança em lecionar para aluno com deficiência visual. Estes 

receberam a mesma pontuação. Seguido por: 2-falta do professor especializado na escola, 

adaptação curricular; 3- apoio da instituição educacional, adequação das aulas para o aluno 

com deficiência visual, 4- falta de material adaptado. 

 Philippe Perrenoud, em seu livro “Dez Novas Competências para Ensinar” (2000), 

aborda as práticas inovadoras do fazer pedagógico que contribuem contra o fracasso escolar, 

são elas: 1) organizar e dirigir situações de aprendizagem; 2) administrar a progressão das 

aprendizagens; 3) conceber e fazer com que os dispositivos de diferenciação evoluam; 4) 

envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho; 5) trabalhar em equipe; 6) 

participar da administração da escola; 7) informar e envolver os pais; 8) utilizar novas 

tecnologias; 9) enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão; 10) administrar a própria 

formação continuada. 

  Portanto, o professor precisa pensar na sua profissão como algo dinâmico, que deve 

renovar-se ao longo dos tempos, pois a diversidade está em todo lugar, principalmente na 

escola. Nos dias de hoje não basta saber os conteúdos a serem ministrados, mas é essencial 

possuir competências para um fazer pedagógico mais atual. Se os professores se 

preocupassem com as competências essenciais para a práxis pedagógica, não haveria queixas 

como aqui relatadas. Esses novos saberes partem de pressupostos simples, se não forem 

óbvios, no fazer pedagógico. É bem verdade, que não depende somente do professor, mas ele 

é o grande agente de uma escola inovadora e para isto acontecer, depende de envolvimento, 

participação, trabalho em equipe, enfrentamentos em diversos momentos do ser professor e 

em se tratando de inclusão estes acontecimentos deveriam ser mais contundentes. Nesse 

sentido, Bueno (1998, p.20) afirma que “[...] não basta inserir os alunos com deficiência no 

ensino regular, é preciso que nós estruturemos para eles um serviço de qualidade”. Essa deve 

ser a nossa meta maior, para tanto é preciso estabelecer parcerias. 

 Pra visualizar melhor as respostas dos alunos, estas foram organizadas num quadro de 

perguntas e respostas, denominado quadro C. segue abaixo: 

 

Quadro C-respostas dos alunos 
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Categorias  

Participantes  
Mbv Mc Mbv 18 

Onde você iniciou sua vida 

acadêmica? Com que 

idade? 

Escola pública. 

Com 2 anos 

Escola pública. 6 anos Escola particular. 2 

anos 

Você estudou em uma 

escola especial?Você 

voltaria estudar lá? Por 

quê?  

Não  Sim. Comecei a estudar lá. 

Sim. Por que acho que o ensino 

lá é bom. Gosto das pessoas. 

Sim. Não. Por que 

me sinto bem na 

inclusão regular. 

Você gosta de estudar 

nesta escola? Por quê? 

Sim. Por ser 

uma escola que 

atendeu as 

minhas 

adaptações, 

possibilitando a 

convivência 

social. 

Sim. Os professores se 

preocupam com a gente, 

querem que a gente passe no 

PAS. São legais. 

 

Sim.Por que esse 

ano estou mais 

adaptado e com mais 

ânimo para estudar. 

Como é estudar com 

colegas que tem a visão 

normal? 

Normal Não sinto diferença nenhuma. 

Me tratam bem. 

É bom, me sinto 

bem e tenho a 

colaboração de 

alguns colegas. 

Qual a disciplina que você 

mais gosta? Por quê? 

Artes por ser a 

matéria que eu 

gosto. 

Português. Gosto muito dos 

textos, de ler e criar. 

Educação física. Por 

que gosto muito de 

todos os tipos de 

esportes. 

Como é seu 

relacionamento com os 

colegas de classe? Com os 

professores? Com os 

funcionários da escola? 

Bom. Bom 

 

Bom. 

Quais são seus melhores 

amigos na sala? Como 

ele(s) se chama(m)?  

Janoefra, Ana 

Paula  e Irene   

Pedro, Igor,Carol,Vinícius  Ana clara, Jackson, 

Polyane, Ricardo, 

Tiago , Tamires e 

outros. 

Todos os professores 

oferecem material 

adaptado a você? 

Sim  Sim Sim 

Que material adaptado 

você prefere? 

Ampliação  Gravação. Por que diminui a 

quantidade de ampliação. 

Régua lupa 

O que você melhoraria ou 

mudaria na sua escola? Por 

quê? 

Não mudaria. 

Pois a escola 

está adaptada ao 

aluno especial. 

Reformar, quando chove 

algumas salas fazem barulho. 

A quadra de esportes 

e a falta de 

professores. 

Fonte: questionário respondido pelos participantes 

 Dos três alunos participantes, dois, Mc e Mbv18, iniciaram a vida acadêmica em 

escola pública e são os mesmos com experiência em escola especial, ressalta-se que o Mc 

voltaria a estudar em uma escola especial segundo seu próprio relato, “... Por que acho que o 

ensino lá é bom. Gosto das pessoas.” Enquanto o aluno Mbv 18 sente-se adaptado na escola 

regular, “Não voltaria. Por que me sinto bem na inclusão regular.” 
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 Todos os entrevistados alegaram gostar da escola atual, pois atende as suas 

necessidades educacionais especiais. Ao serem questionados se gostam de estudar com 

colegas que tem a visão normal, todos disseram que sim, que eles são legais e que ajudam no 

processo de orientação, locomoção e aprendizagem dos conteúdos acadêmicos. Também 

afirmaram terem bons relacionamentos com os funcionários e colegas da escola. Vale 

ressaltar que os alunos lembraram-se dos nomes dos colegas da sala de aula, fato que 

evidencia a proximidade entre videntes e alunos com deficiência visual. 

 Ao dizerem o que mudariam na escola, responderam apenas em relação ao aspecto 

físico e manutenção da escola, bem como a falta de professor. Um deles ressaltou que a escola 

está adaptada ao aluno especial. É importante ressaltar que há uma incoerência entre os dados 

obtidos pelas respostas dos alunos e dos professores, evidenciando que os educandos não tem 

uma visão global e real do seu atendimento na escola estudada. 

 Os alunos são de séries diferentes, apontando um atendimento razoável as suas 

especificidades em todos os níveis de ensino oferecido pela instituição.  
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V-CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa procurou discutir e explicitar questões relativas ao trabalho 

desenvolvido por professores regentes e professores de atendimento educacional 

especializado que atuam com alunos com deficiência visual no ensino médio, bem como 

conhecer a percepção dos alunos com deficiência visual acerca da inclusão. Com base nos 

dados analisados o presente trabalho identificou dentro da unidade educacional pesquisada, 

pontos positivos sobre a inclusão de alunos deficiência visual. Pode-se observar que a 

presença de alunos com deficiência visual em classes regulares é bem aceita pelo grupo de 

professores e pelos seus colegas de turma. Para estes a deficiência visual não é encarada como 

um dificultador do processo de ensino e aprendizagem. Os mesmos reconhecem o aluno 

deficiente visual como tendo o mesmo potencial que os demais. Os próprios alunos com 

deficiência visual sentem-se incluídos, gostam de estudar na escola e relata terem as 

adequações necessárias ao acesso e permanência na instituição. 

Porém o fato de terem esta visão positiva e otimista sobre a inclusão escolar do aluno 

com deficiência visual, não tem sido suficiente para promoção de um trabalho diferenciado de 

atendimento ao ANEE nesta escola. Os dados mostraram que ainda não existe dentro desta 

Unidade uma proposta de trabalho direcionado a este público. Também não está relatada no 

projeto pedagógico da escola ações direcionada a inclusão, ficando a cargo apenas da sala de 

recursos atuações estanques. Acreditamos ser necessário, a escola gerar ambiente favorável a 

aprendizagem regulamentadas no P.P.P, respeitando a individualidade, potencialidades e 

minimizando as  dificuldades, acreditando que todos são capazes de aprender. 

Ao verificar o perfil dos professores, nota-se ainda um conflito de entendimento de 

conceitos e responsabilidades. Há uma dificuldade ao se ultrapassar o entendimento 

tradicional de educação especial, que se destinava a substituição do ensino regular com a ideia 

atual de educação inclusiva, que é uma escola para todos, adicionando-se aos rigores e 

exigências do processo escolar das escolas comuns, como vestibular, mercado de trabalho e 

concursos. E ainda desconsiderando o fato de a pessoa com deficiência ser detentora do 

direito á educação e possuir uma nova identidade escolar, a de aluno comum, não somente, 

aluno da escola especial. 

 Há de se fazer esta formação continuada, no âmbito institucional, com debates, 

estudos direcionados a inclusão, as deficiências, as tecnologias, materiais adaptados, 
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avaliações e adaptações curriculares. Ao conservadorismo e resistência, precisa-se responder 

com novas propostas, desafios, projetos. A presença do aluno deficiente na escola, não tem 

que ser apenas uma obrigação exigida por lei, mas a promoção da inclusão como direito a ser 

respeitado por todos os segmentos sociais. 

 Em relação aos recursos materiais e equipamentos específicos para atuar com os 

alunos deficientes, observou-se que os existentes ficam a cargo dos professores especializados 

e que mesmo recebendo orientações, muitos professores regentes não fazem as adaptações 

necessárias aos alunos, ofertando-lhes cópias de baixa qualidade, letra de difícil entendimento 

no quadro, muitas vezes não conseguindo copiá-las. Mesmo com estas condições os alunos 

com deficiência visual apontam que são atendidos em suas singularidades, conforme mostra 

os dados do Quadro C. Estes fatos resultam na realização de atividades no contexto de sala de  

recursos sob a orientação do professor especializado. Estes recursos referem-se a materiais 

específicos que facilitariam o trabalho do professor e o aprendizado dos alunos e sua efetiva 

participação nas atividades desenvolvidas na sala de aula. O aluno com deficiência visual 

necessita de um suporte técnico, teórico-prático, metodológico e cultural que favoreça a sua 

aprendizagem, apoiado em objetivos, conteúdos, critérios, procedimentos de avaliações, 

atividades, metodologias planejadas para atendê-los. 

 Assim, para tentar responder a indagação formulada no título deste trabalho, entende-

se que a instituição pesquisada ainda apresenta muitas características da integração escolar, 

estando num processo de transição para a inclusão, pois em muitos momentos constitui um 

esforço unilateral, da pessoa com deficiência visual e seus aliados, ficando a cargo destes a 

não segregação escolar. Neste processo caminha-se para uma nova ordem de pensamento e 

ação, então é inevitável que os dois paradigmas, inclusão e integração, aconteçam. Ora 

separados, ora simultâneos. 

 Nesse contexto, a inclusão se coloca como um desafio, não só na escola, mas na 

sociedade como um todo. É preciso entender que a inclusão é uma urgência, porém não da 

forma que vem acontecendo, como explicitou este trabalho, mas uma inclusão onde o sistema 

ofereça condições a todos de acesso e permanência na escola. 

 Para encerrar essas considerações, parece adequado afirmar que a respectiva escola 

necessita de uma série de adequações a fim de realizar o processo de inclusão do aluno com 

deficiência visual, de modo que o mesmo se torne uma realidade no cotidiano da escola 

pesquisada. 
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VII-APÊNDICES 

 

A –Questionário – sala de recursos (modelo) 

 
Prezado (a) Professor (a) , 

 Eu, Fabiana de França Mendanha, do curso de pós - graduação, da Faculdade de 
psicologia , da UnB, estou realizando uma pesquisa com o intuito de coletar dados sobre o 
desafio da inclusão da pessoa com deficiência visual em rede regular de ensino. Não é 
necessária sua identificação. Os dados coletados serão utilizados exclusivamente para fins 
de compreensão e análise do tema de minha monografia, bem como para divulgação em 
âmbito acadêmico e cientifico. 

Parte I - Identificação: 

Sexo  

(    )Masculino         ( ....) Feminino  

Faixa etária  

(    ) 20 a 25 anos                                          (    ) 25 a 30 anos  

(    ) 30 a 40 anos                                          (   ) Mais de 40 anos  

Formação acadêmica  

(      ) ensino médio- magistério 

(      ) Graduada(o) em _____________________________________ 

(     ) Pós graduação _______________________________________ 

(     ) Mestre em  ___________________________________________ 

(      ) Doutorado  em _______________________________________ 

Tempo de magistério 

(      )0 a 5 anos     (      )5 a 10 anos    (      )10 a 15 anos 

(      ) 15 a 20 anos    (      ) mais de 20 anos 

Há quanto tempo atua na sala de recursos? 

PARTE II –  INCLUSAO ESCOLAR  

Já trabalhou com alunos deficientes visuais antes? 

(      )sim     (      )não 

Você se preocupa com sua formação continuada? 

(      )sim     (      )não 
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Possui algum curso na área de educação inclusiva? 

(      )sim     (     )não 

Há outros profissionais que trabalham dando suporte aos alunos deficientes Visuais? Este 

suporte contribui para uma melhor inclusão destes alunos? 

(     ) sim           (     ) não 

Justifique sua resposta 

Enumere em ordem de importância ( 1 a 10 ) as dificuldades encontradas ao desenvolver o 

trabalho pedagógico com deficientes visuais: 

(       ) formação continuada 

(       ) apoio familiar 

(       ) infra estrutura da instituição 

(       ) apoio da instituição educacional (direção,coordenação,supervisão pedagógica) 

(       )falta do professor especializado na escola 

(       ) falta de material adaptado 

(       ) mais esclarecimento sobre a deficiência  

(       ) adaptação curricular 

(       ) adequação das aulas para o aluno com deficiência visual 

(       ) resistência do professor regente 

Fora a sala de recursos ,os alunos contam com outro tipo de atendimento? 

(       )sim (       )não 

Que tipo?_______________________________________________________ 

A sala de recursos  trabalha em conjunto com o professor regente? 

(       )sim (       )não 

O aluno deficiente visual tem adequação curricular? 
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(       )sim (       )não 

Que tipo? 

 Materiais desportivos adaptados: bola de guizo e outros; 

(       )sim (       )não 

Sistema alternativo de comunicação adaptado às possibilidades do aluno: sistema braille, 

tipos escritos ampliados; 

(       )sim (       )não 

 Textos escritos com outros elementos (ilustrações táteis) para melhorar a compreensão; 

(       )sim (       )não 

Posicionamento do aluno na sala de aula de modo que favoreça sua possibilidade de ouvir o 

professor; 

(       )sim (       )não 

 Explicações verbais sobre todo o material apresentado em aula, de maneira visual; 

(       )sim (       )não 

Adaptação de materiais escritos de uso comum: tamanho das letras, relevo, softwares 

educativos em tipo ampliado, textura modificada,etc. 

(       )sim (       )não 

Organização espacial para facilitar a mobilidade e evitar acidentes:colocação de extintores 

de incêndio em posição mais alta, pistas olfativas para orientar na localização de ambientes, 

espaço entre as carteiras para facilitar o deslocamento, corrimão nas escadas,etc.; 

(       )sim (       )não 

Material didático e de avaliação em tipo ampliado para os alunos com baixa visão e em 

Braille e relevo para os cegos; 

(       )sim (       )não 

 Materiais de ensino-aprendizagem de uso comum: pranchas ou presilhas para não deslizar 

o papel, lupas, computador com sintetizador de vozes e periféricos adaptados etc.; 
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(       )sim (       )não 

Recursos ópticos; 

(       )sim (       )não 

Quem participou da adequação curricular do aluno?(pode marcar mais de uma opção) 

(       )professor da sala de recursos de deficientes visuais 

(       )coordenador 

(       )supervisor pedagógico 

(       )professor regente 

(       )família 

(       )professor de sala de recursos da própria escola 

O projeto político pedagógico da escola se preocupa e inclui os alunos deficientes?  

(       )sim (       )não 

Como você se sente ao trabalhar com alunos deficientes visuais? 

Em sua opinião, a inclusão desses alunos influencia o desenvolvimento, a aprendizagem 

dos demais alunos? 

(       )sim (       )não 

Justifique: 

Há adaptação nas avaliações dos deficientes visuais? 

(       )sim (       )não 

Em sua opinião, o trabalho da sala de recursos é? 

(       )importante  (       )pouco importante    (          ) tanto faz 

Justifique 
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B - Questionário - aluno(modelo) 

Prezado (a) aluno (a), 

 Eu, Fabiana de França Mendanha, do curso de pós - graduação, da Faculdade de 
psicologia , da UnB, estou realizando uma pesquisa com o intuito de coletar dados sobre o 
desafio da inclusão da pessoa com deficiência visual em rede regular de ensino. Não é 
necessária sua identificação. Os dados coletados serão utilizados exclusivamente para fins 
de compreensão e análise do tema de minha monografia, bem como para divulgação em 
âmbito acadêmico e cientifico. 

Parte I - Identificação: 

Sexo  

(    )Masculino         (    ) Feminino 

Sua idade:__________anos 

Sua série atual é:____________________________  

Onde você iniciou a sua vida acadêmica? 

(      ) escola publica   (       ) escola particular 

Com que idade?______________ 

Você estudou no CEEDV? 

(     ) SIM     (      ) NÃO 

Você voltaria a estudar no CEEDV ? 

(     ) SIM     (      ) NÃO 

Por quê? 

Você gosta de estudar nesta escola? 

(     ) SIM     (      ) NÃO 

Por quê? 

Como é estudar com colegas que tem a visão normal? 

Qual a disciplina que você gosta? Por quê? 
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Como é o seu relacionamento com: 

Colegas de classe 

(      ) bom     (      ) regular       (      ) ruim 

Com os professores 

(      ) bom     (      ) regular       (      ) ruim 

Com os funcionários da escola 

(      ) bom     (      ) regular       (      ) ruim 

Você tem amigos na escola? 

(      ) sim      (      ) não 

Como eles se chamam? 

O que você melhoraria ou mudaria na sua escola? Por quê? 

C- Questionário - Professores Regentes  

Prezado (a) Professor (a) , 

 Eu, Fabiana de França Mendanha, do curso de pós - graduação, da Faculdade de 
psicologia , da UnB, estou realizando uma pesquisa com o intuito de coletar dados sobre o 
desafio da inclusão da pessoa com deficiência visual em rede regular de ensino. Não é 
necessária sua identificação. Os dados coletados serão utilizados exclusivamente para fins 
de compreensão e análise do tema de minha monografia, bem como para divulgação em 
âmbito acadêmico e cientifico. 

Parte I - Identificação: 

Sexo  

(    )Masculino         ( ....) Feminino  

Faixa etária  

(    ) 20 a 25 anos                                          (    ) 25 a 30 anos  

(    ) 30 a 40 anos                                          (   ) Mais de 40 anos  

Formação acadêmica  

(      ) ensino médio- magistério 

(      ) Graduada(o) em _____________________________________ 

(     ) Pós graduação _______________________________________ 
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(     ) Mestre em  ___________________________________________ 

(      ) Doutorado  em _______________________________________ 

Tempo de magistério 

(      )0 a 5 anos     (      )5 a 10 anos    (      )10 a 15 anos 

(      ) 15 a 20 anos    (      ) mais de 20 anos 

       

PARTE II –  INCLUSAO ESCOLAR  

Já trabalhou com alunos deficientes visuais antes? 

(      )sim     (      )não 

Você se preocupa com sua formação continuada? 

(      )sim     (      )não 

Possui algum curso na área de educação inclusiva? 

(      )sim     (     )não 

Há outros profissionais que trabalham dando suporte aos alunos deficientes Visuais? Este 

suporte contribui para uma melhor inclusão destes alunos? 

(     ) sim           (     ) não 

Justifique sua resposta 

Enumere em ordem de importância ( 1 a 10 ) as dificuldades encontradas ao desenvolver o 

trabalho pedagógico com deficientes visuais: 

(       ) formação continuada 

(       ) apoio familiar 

(       ) infra estrutura da instituição 

(       ) apoio da instituição educacional (direção,coordenação,supervisão pedagógica) 

(       )falta do professor especializado na escola 

(       ) falta de material adaptado 

(       ) mais esclarecimento sobre a deficiência  
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(       ) adaptação curricular 

(       ) adequação das aulas para o aluno com deficiência visual 

(       ) insegurança em lecionar para aluno com deficiência visual 

Fora a sala de recursos ,os alunos contam com outro tipo de atendimento? 

(       )sim (       )não 

Que tipo?_______________________________________________________ 

A sala de recursos  trabalha em conjunto com o professor regente? 

(       )sim (       )não 

O aluno deficiente visual tem adequação curricular? 

(       )sim (       )não 

Quem participou da adequação curricular do aluno?(pode marcar mais de uma opção) 

(       )professor da sala de recursos de deficientes visuais 

(       )coordenador 

(       )supervisor pedagógico 

(       )professor regente 

(       )família 

(       )professor de sala de recursos da própria escola 

O projeto político pedagógico da escola se preocupa e inclui os alunos deficientes?  

(       )sim (       )não 

Como você se sente ao trabalhar com alunos deficientes visuais? 

Na sua opinião , a inclusão desses alunos influencia  o desenvolvimento , a aprendizagem 

dos demais alunos? 

(       )sim (       )não 

Justifique: 
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Há adaptação nas avaliações dos deficientes visuais? 

(       )sim (       )não 

Você utiliza algum recurso distinto nas suas aulas, para exemplificar o conteúdo ministrado? 

(       )sim (       )não 

Quais? 

D- Questionário - secretário escolar 

1- Quantos alunos há na escola? 3.015 

2- No turno matutino? 1.230 

3- No turno vespertino? 1235 

4-  No turno noturno? 550 

5- Qual a quantidade de funcionários?  

Professores: 203 

Servidores: 27 

Coordenadores: 8 

Quantitativo de turmas: 

Matutino: 

1º ano- 0 

2º ano- 13 

3º ano- 15 

Vespertino: 

1º ano-22 

2º ano-6 
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3º ano- 0 

Noturno: 

1º ano- 4 

2º ano- 5 

3º ano- 5 

Quantidade de alunos ANEE: 17 

Alunos com deficiência visual: 3 
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VIII-ANEXOS 

A – Carta de apresentação-(modelo) 

A(o) Diretor(a) 

Escola:  

De: Profa. Dra. Diva Albuquerque Maciel  

Coordenadora Geral do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e 

Inclusão Escolar 

Assunto: Coleta de Dados para Monografia 

Senhor (a), Diretor (a), 

A Universidade Aberta do Brasil - Universidade de Brasília está em processo de 

realização da 1ª oferta do curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e 

Inclusão Escolar, do qual seis dentre as 20 turmas ofertadas são de professores e educadores 

da rede pública do DF (polos UAB-UnB de Santa Maria e Ceilândia), além de alunos inscritos 

em outros pólos, mas que atuam nesta rede. Finalizamos agora a 1ª fase do curso e estamos 

iniciando a Orientação de Monografia. 

É requisito parcial para a conclusão do curso, a realização de um estudo empírico 

sobre tema acerca da inclusão no contexto escolar, cujas estratégias metodológicas podem 

envolver: entrevista com colegas, pais ou outros participantes; observação; e análise 

documental.  

A realização desses trabalhos tem como objetivo a formação continuada dos 

professores/servidores da rede pública, subsidiando-os no desenvolvimento de uma prática 

pedagógica refletida e transformadora, tendo como conseqüência uma educação inclusiva.  

Informações a respeito dessa autorização podem ser verificadas junto a Secretaria de 

Educação por meio dos telefones nº. 61 31076831 falar com Rose ou  DIVA. 

O trabalho será realizado pelo Professor/cursista FABIANA DE FRANÇA 

MENDANHA sob orientação, PROF DRª. FATIMA ALI ABDALAH EBDEL CADER 

NASCIMENTO, cujo tema é O DEFICIENTE VISUAL NAS ESCOLAS DO DISTRITO 

FEDERAL: INCLUSÃO OU INTEGRAÇÃO?, possa ser desenvolvido na escola sob sua 

direção.  
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Desde já agradeço, colocando-me a disposição de Vossa Senhoria para maiores 

esclarecimentos. 

   Atenciosamente, 

 

Diva Albuquerque Maciel 

Coordenadora Geral do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e 

Inclusão Escolar 

 

B- Termo de consentimento livre e esclarecido-professor -(modelo) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Senhores pais, 

Sou orientando do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, 

Educação e Inclusão Escolar, realizado pelo Instituto de Psicologia por meio da 

Universidade Aberta do Brasil- Universidade de Brasília (UAB-UnB) e estou realizando 

um estudo sobre O DEFICIENTE VISUAL NAS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL: 

INCLUSÃO OU INTEGRAÇÃO? Este estudo poderá fornecer às instituições de ensino 

subsídios para o planejamento de atividades, com vistas à promoção de condições 

favoráveis ao pleno desenvolvimento dos alunos em contextos inclusivos e, ainda, 

favorecer o processo de formação continuada dos professores neste contexto de ensino.  

Constam da pesquisa: entrevistas com professores regentes, professores de sala de 

recursos e alunos e observações de algumas atividades de sala de aula.Para isso, solicito 

sua autorização para participação no estudo. 

Esclareço que esta participação é voluntária. Você poderá deixar a pesquisa a qualquer 

momento que desejar, sem que isto lhe acarrete qualquer prejuízo. Asseguro-lhe que sua 

identificação não será divulgada em hipótese alguma e que os dados obtidos serão mantidos 

em total sigilo, sendo analisados coletivamente.   
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Caso tenha alguma dúvida sobre o estudo, o(a) senhor(a) poderá me contatar pelo 

telefone 61-81619294 ou no endereço eletrônico Fabiana.mendanha@bol.com.br. Se tiver 

interesse em conhecer os resultados desta pesquisa, por favor, indique um e-mail de contato. 

Agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração. 

Respeitosamente, 

----------------------------------------------- 

Orientanda do curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão 

Escolar -UAB – UnB 

Concorda em participar do estudo? (   ) Sim (   ) Não 

Nome: ____________________________________________________________________ 

Assinatura: ________________________________________________________________ 

E-mail (opcional): __________________________________________________________ 

 

C- Termo de consentimento livre e esclarecido -pais-(modelo) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Senhores pais, 

Sou orientando do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, 

Educação e Inclusão Escolar, realizado pelo Instituto de Psicologia por meio da 

Universidade Aberta do Brasil- Universidade de Brasília (UAB-UnB) e estou realizando 

um estudo sobre O DEFICIENTE VISUAL NAS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL: 

INCLUSÃO OU INTEGRAÇÃO? Este estudo poderá fornecer às instituições de ensino 

subsídios para o planejamento de atividades, com vistas à promoção de condições 

favoráveis ao pleno desenvolvimento dos alunos em contextos inclusivos e, ainda, 

favorecer o processo de formação continuada dos professores neste contexto de ensino.  
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Constam da pesquisa: entrevistas com professores regentes, professores de sala de 

recursos e alunos e observações de algumas atividades de sala de aula.Para isso, solicito 

sua autorização para participação no estudo. 

Esclareço que esta participação é voluntária. Você poderá deixar a pesquisa a qualquer 

momento que desejar, sem que isto lhe acarrete qualquer prejuízo. Asseguro-lhe que sua 

identificação não será divulgada em hipótese alguma e que os dados obtidos serão mantidos 

em total sigilo, sendo analisados coletivamente.   

Caso tenha alguma dúvida sobre o estudo, o(a) senhor(a) poderá me contatar pelo 

telefone 61-81619294 ou no endereço eletrônico Fabiana.mendanha@bol.com.br. Se tiver 

interesse em conhecer os resultados desta pesquisa, por favor, indique um e-mail de contato. 

Agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração. 

Respeitosamente, 

----------------------------------------------- 

Orientanda do curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão 

Escolar -UAB – UnB 

Concorda em participar do estudo? (   ) Sim (   ) Não 

Nome: ____________________________________________________________________ 

Assinatura: ________________________________________________________________ 

E-mail (opcional): __________________________________________________________ 


