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RESUMO 

 

 

          O presente trabalho monográfico teve por objetivo conhecer as conquistas e 

dificuldades encontradas durante a escolarização de alunos com deficiência visual, 

na rede regular de ensino. Para tanto foram entrevistados dois alunos deficientes 

visuais, que cursam o ensino fundamental na cidade de Anápolis-GO, e seus 

professores. Como método de pesquisa, foram utilizados questionários e entrevista. 

A fundamentação teórica deste trabalho tem como base de estudos grandes autores 

como, por exemplo, Kassar (2006), que afirma que a função da escola não é apenas 

a de fazer com que o aluno tenha domínio curricular, mas, sim, de torná-lo um 

cidadão capaz de caminhar com seus próprios méritos. Diante das informações 

obtidas, notamos que os alunos com deficiência visual, participantes da pesquisa, 

foram beneficiados pela socialização ocorrida na escola, embora em um dos casos 

não tenha ocorrido, de fato, a inclusão, já que esta se configura com o atendimento 

das necessidades educacionais especiais dos alunos. Os resultados revelaram que 

a carência do material didático em Braille e a falta de capacitação dos professores 

para atuar junto ao aluno com deficiência visual são impasses importantes. No 

entanto, mesmo com estas questões, a oportunidade de interagir com pessoas da 

mesma faixa etária promove a socialização e, de certa maneira, uma aprendizagem 

para a vida. 

 

Palavras chave: Deficientes visuais, Inclusão, Educação. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

          Falar em deficiência visual nos remete à reflexão sobre como deve ser viver 

na escuridão, imaginar tudo à volta, sentir, ouvir pessoas sem se quer poder ver 

seus rostos. Esse sentimento me fez optar por trabalhar nesta monografia com 

deficientes visuais. 

          Professora de matemática da rede regular de ensino, há três anos, tenho 

muito orgulho da minha profissão. Acredito que educar seja plantar uma semente no 

coração das pessoas, fazer parte de um pequeno pedaço da vida de muitos, fazer a 

diferença em prol de um mundo melhor e mais igualitário, pois, só através da 

educação, será possível construir cidadãos de bem, autônomos, críticos, criativos e 

respeitosos para com a sociedade.  

Como já dizia Paulo Freire (1996): “Não há ensino sem pesquisa e pesquisa 

sem ensino. Esses que fazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto 

ensino continuo buscando, re procurando. Ensino porque busco, porque indaguei, 

porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando intervenho, 

intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e 

comunicar ou anunciar a novidade.” (p.29). Partindo deste pensamento e 

associando-o às condições que temos e fazemos para educar na diversidade, 

nasceu meu trabalho monográfico sobre a inclusão da deficiência visual na rede 

regular de ensino. 

          Sabe-se que inclusão é, antes de tudo, uma questão de direitos humanos e 

que o mundo caminha para a construção de uma sociedade mais inclusiva. Sendo 

assim, a educação inclusiva é de fundamental importância, é um processo 

irreversível, que promove a aproximação entre as pessoas com deficiência e a 

escola. Com isto, se faz necessário que as escolas adotem práticas pedagógicas 

que proporcione uma aprendizagem significativa observando, sempre, as 

possibilidades do educando.  

Para tanto, obviamente, as escolas precisam de uma estrutura específica. 

São necessárias adaptações físicas e pedagógicas, pois, não basta acolher, é 

preciso garantir as condições de aprendizagem e a busca pela autonomia desses 

educandos, por meio de recursos didáticos, atendimento especializado e demais 
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orientações que se fazem necessárias a cada tipo de deficiência e, no caso deste 

estudo, a deficiência visual.  

           O conhecimento teórico a respeito das especificidades que caracterizam a 

deficiência visual é um aspecto muito importante que facilita o trabalho do professor. 

Sendo assim, a capacitação dos profissionais da educação que trabalham 

diretamente com esses alunos também é fundamental para a efetivação da inclusão 

plena do aluno com deficiência visual na rede regular de ensino. 

          Apesar de estimativas baseadas na população mundial de 1990 referentes à 

cegueira e baixa visão, divulgadas pela OMS, indicarem a existência de 38 milhões 

de indivíduos cegos e de 110 milhões apresentando visão deficiente e risco de 

cegueira segundo Temporini (2004), é difícil encontrar alunos com cegueira total nas 

escolas. Estima-se que existam, em nosso país, cerca de seis milhões de crianças e 

jovens com necessidades educacionais especiais, para um contingente oficial de 

matrículas em torno de 500 mil alunos Brasil (2003), considerando o conjunto de 

matrículas em todos os tipos de recursos disponíveis (desde escolas especiais até 

escolas e classes comuns). Portanto, grande parte dos alunos com necessidades 

educacionais especiais encontra-se, hoje, fora de qualquer tipo de escola, o que 

configura muito mais uma exclusão generalizada da escola, a despeito da anterior 

retórica da integração e/ou da recente proposta de inclusão escolar. 

          As mazelas da educação especial brasileira, entretanto, não se limitam à falta 

de acesso. Os poucos alunos que têm tido acesso não estão necessariamente 

recebendo uma educação apropriada, seja por falta de profissionais qualificados ou 

mesmo pela falta generalizada de recursos. Além da predominância de serviços que 

envolvem, desnecessariamente, a segregação escolar, há evidências que indicam 

um descaso do poder público, uma tendência de privatização (considerando que a 

maioria das matrículas está concentrada na rede privada, mais especificamente em 

instituições filantrópicas) e uma lenta evolução no crescimento da oferta de 

matrículas, em comparação com a demanda existente. Mendes  (2000) 

            A Constituição Federal de 1988, Brasil, 1988 e as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – Lei n. 9.394/96, Brasil, 1996 estabelecem que a educação é 

um direito de todos e que as pessoas com necessidades educacionais especiais 

devem ter atendimento educacional, preferencialmente, na rede regular de ensino, 

garantindo atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. A 

legislação, ao mesmo tempo em que ampara a possibilidade de acesso à escola 
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comum, não define obrigatoriedade e, até mesmo, admite a possibilidade de 

escolarização que não seja na escola regular. 

           As estatísticas oficiais apontam que entre 1996 e 2003 houve um incremento 

da cobertura da ordem de 150, 6%, e que, das 504.039 matrículas, 55, 5% ainda se 

concentravam em escolas especializadas e 15, 6% em classes especiais. Das 

matrículas em classes comuns havia, então, 63.766 educandos (12, 5%) com apoio 

de salas de recursos e 81.375 educandos (16, 4%) freqüentando exclusivamente 

classes comuns Brasil (2003). 

          No entanto, segundo Mendes (2006), ainda que se observe um aumento nas 

matrículas, tomando-se como base os dados oficiais, não há evidências de que as 

diretrizes políticas anunciadas pelos sistemas públicos de ensino estejam sendo 

bem-sucedidas. Muitos continuam à margem de qualquer tipo de escola e os que 

conseguem acesso ainda estão majoritariamente em escolas especiais privadas 

filantrópicas, ou no máximo em classes especiais de escolas comuns. 

 Através de estudo teórico e empírico, faremos uma análise da vida escolar de 

dois alunos com deficiência visual inseridos na rede regular de ensino, a fim de 

avaliar o processo de ensino aprendizagem desses educandos. 

          Primeiramente conceituaremos Deficiência Visual, sintomas de alterações 

visuais e o papel da educação, buscando esclarecer aquilo que será trabalhado, 

bem como facilitar a compreensão do tema abordado. Em seguida trataremos da 

inclusão escolar do aluno DV, dos recursos didáticos necessários na educação 

dessas pessoas, como colaborar para a construção da autonomia desses indivíduos, 

atividades da vida diária, a importância do atendimento educacional especializado, 

além da capacitação dos profissionais da educação, importância da participação e 

do envolvimento da família e de orientações aos professores.  

          Com este trabalho pretendemos esclarecer alguns pontos necessários à 

construção e à prática de uma educação mais inclusiva, que não só respeite as 

diferenças dentro do ambiente escolar, mas, também, que dê o mesmo suporte a 

todos os alunos, independentemente da sua deficiência, mostrando que a qualidade 

no ensino faz muita diferença na aprendizagem. 

        O referencial teórico dará fundamento à pesquisa de campo, feita para melhor 

conhecer a realidade dos alunos com deficiência visual na rede regular de ensino.  

Este trabalho será finalizado por uma análise e discussão crítica embasada nessas 

entrevistas e no conhecimento cientifico adquirido durante todo curso 
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I - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

         O aluno portador de deficiência tem sido alvo de discriminação social, sendo a 

ele negados direitos básicos necessários à sua cidadania. A construção coletiva do 

paradigma da inclusão é tarefa de todos. A educação inclusiva tem a incumbência de 

contemplar objetivos individuais, desvinculando-se da concepção da qual todos os 

alunos devem atingir os mesmos objetivos. Ela redimensiona ações internas da 

escola, modificando o funcionamento para atender ao pluralismo cultural de sua 

clientela, para que busque respostas para as necessidades de cada um, com a ação 

pedagógica centrada no aluno. Mota (2010) 

          A proposta da inclusão é superar as situações de exclusão, reconhecendo os 

direitos da diversidade e estimulando a participação plena do individuo, seja no seio 

familiar, na escola ou na sociedade, como veremos na seção a seguir. 

 

 

1.1 Princípios da Inclusão e Atendimento Educacional Especializado 

 

 

         A inclusão escolar cresce a cada ano e, com ela, o desafio de garantir uma 

educação de qualidade para todos. Como afirma Kassar (2006), a função da escola 

não é apenas a de fazer com que o aluno tenha domínio curricular, mas, sim, de 

torná-lo um cidadão capaz de caminhar com seus próprios méritos. Kelman (2008), 

ainda, afirma que a vida de um sujeito é marcada por influências distintas 

decorrentes dos variados contextos de desenvolvimento dos quais participa ao longo 

de sua vida; assim, percebemos que os profissionais envolvidos com a educação 

especial, educadores e outros, contribuem de forma efetiva (ou não) para a 

construção do conhecimento educacional. 

          O compromisso de querer fazer com que todas as pessoas se integrem à 

sociedade se justifica através de atitudes que cada indivíduo, enquanto ser humano 

solidário, possa ter em relação à diversidade, já que todas as pessoas possuem 

direitos. Assim como consta na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), 

que uniu povos do mundo todo, no reconhecimento de que “todos os seres humanos 
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nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de 

consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.” (Art. 

1º). 

           Sendo assim, a idéia de uma sociedade inclusiva se baseia no 

reconhecimento e na valorização da diversidade. Nesse sentido, surge a 

necessidade de se garantir o acesso e a participação de todos na escola, adotando 

práticas pedagógicas que possibilitem às pessoas com deficiência uma 

aprendizagem significativa, que reconheçam e valorizem os conhecimentos que são 

capazes de produzir, observando o seu ritmo e suas possibilidades, independente 

das características individuais de cada ser humano Carvalho, Custódio & Donizete, 

(2010). 

 A escola é um dos principais espaços de convivência social do ser humano. 

Através dela, as crianças começam a conviver num coletivo mais diversificado. 

Deste modo, o ambiente escolar deve ser devidamente adequado às necessidades 

especiais de cada um, possibilitando a todas as crianças oportunidades de 

vivenciarem o cotidiano escolar, construindo e trocando saberes e valores, 

conhecendo e confrontando as diferenças existentes entre as pessoas. Neste 

sentido, o aluno com necessidades educacionais especiais necessita de um 

atendimento educacional especializado como suporte para construção de seu 

conhecimento.      

O desenvolvimento de uma proposta de atendimento que garanta aos alunos 

a oportunidade de desenvolver as habilidades necessárias para ultrapassar as 

barreiras impostas pelas deficiências é fundamental neste contexto. Para isto, as 

salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE) são espaços criados, dentro 

das escolas regulares, com o objetivo de oferecer suporte, tanto aos educandos 

quanto aos educadores.             

Para a concretização das salas citadas acima, são disponibilizados alguns 

recursos e equipamentos que auxiliam o professor na aplicação de atividades que 

estimulem o desenvolvimento de processos mentais, como a atenção, a percepção, 

a memória, o raciocínio, a imaginação, a criatividade, a linguagem entre outros. Visa-

se, com isto, o fortalecimento da autonomia dos alunos para decidir, opinar, escolher 

e tomar iniciativas, a partir de suas necessidades, motivações, respeitando as 

diferenças e fortalecendo o ideal da não discriminação Carvalho, Custódio e 

Donizete (2010). 
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            O AEE vem para contribuir com uma educação que dê direito de voz ao 

deficiente, que lhe propicie o desenvolvimento de sua autonomia e lhe traga 

inserção social. O educando deve escrever sua história na interação com o mundo e 

mediado por este. Deve ter o direito à vida e oportunidades de ter contato com 

desafios que podem ser superados, extinguindo-se as práticas onde só lhes são 

proporcionadas demandas simplificadas, porque é comum que se acredite apenas 

em suas limitações e deixando-se de olhar para suas potencialidades. 

        Portanto, o objetivo do AEE é remover as barreiras atitudinais e físicas que 

evidenciam a deficiência. Ao aluno deve ser oportunizada a transferência da escola 

especial para a comum, viabilizando recursos e serviços especializados para seu 

atendimento. Os currículos, métodos, técnicas e recursos devem ser organizados 

com base na diversidade, favorecendo o acesso dos alunos portadores de NEE aos 

mesmos. Almeida (2010) 

      Quando se trata de alunos com deficiência visual, o AEE pode ser não só 

importante, mas fundamental no desenvolvimento deste aluno. Segundo Masini 

(2011), a inclusão escolar de alunos com deficiência visual requer, de cada 

educador, o saber sobre a especificidade de ação e contribuição que cabe à sua 

área de estudos em situações educacionais; discernimento sobre os próprios 

sentimentos e a concepção a respeito do aluno com deficiência visual e das 

possibilidades desse aluno, bem como, sobre as expectativas que tem a respeito 

dele e as conseqüentes exigências a serem feitas, como veremos a seguir. 

  

 

1.2  Deficiência Visual e Avaliação Funcional da Visão 

 

 

A visão constitui um canal privilegiado de acesso ao mundo, constituindo a 

base de uma parte significativa das aprendizagens humanas. No caso das crianças 

cegas ou com graves limitações visuais, a informação visual é inexistente ou 

recebida de forma fragmentada e distorcida, o que limita a interação com o ambiente 

e a extensão e variedade das experiências, comprometendo as aprendizagens 

acidentais e originando atrasos no desenvolvimento motor, cognitivo e social. Brasil 

(2000). 

          Como a maioria das informações que recebemos do meio são percebidas pela 
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visão, o deficiente visual precisa de recursos especiais para construir sua 

aprendizagem. No caso dos cegos, o processo de aprendizagem ocorrerá através 

dos sentidos; tato, audição, olfato e paladar e com a utilização do Braille como meio 

de comunicação. No caso de pessoas com baixa visão, embora também sejam 

necessários diversos recursos, a aprendizagem ocorrerá através dos meios visuais. 

Brasil (2000). 

           A deficiência visual refere-se a uma situação irreversível de diminuição da 

resposta visual, em razão de causas congênitas ou hereditárias, mesmo após 

tratamento clínico e/ou cirúrgico e uso de óculos convencionais. A diminuição da 

resposta visual pode ser leve, moderada, severa ou profunda (que compões o grupo 

baixa visão) e ausência total da resposta visual (cegueira). Brasil (2000). 

          Do ponto de vista educacional, Barraga (1983) define como pessoas cegas 

aquelas que apresentam ausência total de visão, até perda da projeção de luz; e 

pessoas com baixa visão, as que apresentam desde condições de indicar projeção 

de luz até o grau em que a redução de acuidade interfere ou limita seu desempenho 

visual. 

As variações no funcionamento e na eficiência visual, inclusive, com a mesma 

patologia e o mesmo grau de acuidade visual, levaram à necessidade de se 

considerarem outros aspectos, além da medida de acuidade visual. Com base na 

Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Conselho Internacional de Educação de 

Pessoas com Deficiência Visual (ICVEI), utilizamos os seguintes conceitos: 

- Cegueira: perda total da visão ou da percepção luminosa em ambos os olhos. Do 

ponto de vista educacional, representa a perda visual que leva o indivíduo a se 

utilizar de Sistema Braille, de recursos didáticos, tecnológicos e equipamentos 

especiais para o processo de comunicação escrita. 

- Baixa Visão: comprometimento visual em ambos os olhos que, mesmo após 

tratamento e (ou) correção de erros refracionais comuns, resulta em acuidade visual 

inferior a 20/70 ou restrinja o campo visual, interferindo na execução de tarefas 

visuais. No enfoque educacional, representa a capacidade potencial de utilização da 

visão prejudicada para atividades escolares e de locomoção, mesmo após o melhor 

tratamento ou máxima correção óptica específica, o que implica necessidade, 

portanto, de recursos educativos especiais. Raposo e Carvalho  (2010)  

          É muito importante que os educadores e os professores conheçam o 

funcionamento visual, suas dimensões e componentes de análise, uma vez que 
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todos eles podem ter um papel significativo no desempenho das várias atividades 

que ocorrem na escola. Assim, uma rigorosa avaliação funcional da visão pressupõe 

a intervenção de diversos contextos de desenvolvimento da criança e de uma equipe 

multidisciplinar: 

         — o docente de educação especial; 

         — o professor da turma/disciplina; 

         — a família; 

         — o médico, especialmente, do serviço oftalmológico de baixa - visão. 

         Esta avaliação é um aspecto fundamental a ter em conta, contribuindo de 

forma decisiva para o estabelecimento do plano e do programa educativo do aluno. 

Julga-se fundamental que os educadores e professores compreendam os diferentes 

tipos de problemas visuais e algumas das suas implicações pedagógicas, não só na 

identificação de objetos e formas, na leitura e na escrita, como também na 

orientação e mobilidade e nas atividades da vida diária. Pereira (2008). 

         Um dos primeiros procedimentos que deve ser adotado pelas escolas é a 

avaliação funcional da visão, que apresenta dois requisitos básicos: (a) a avaliação 

clínica, de característica quantitativa, realizada pelo oftalmologista e (b) a avaliação 

funcional, qualitativa, realizada pelo reabilitador visual. A partir da avaliação 

funcional da visão faz-se a indicação de recursos relativos a cada especificidade. 

Assim, de acordo com Carvalho, Custódio e Donizete (2010), para as pessoas com 

baixa visão, podem ser indicados recursos ópticos e não ópticos. 

         A indicação de recursos ópticos tais como lentes, óculos, lupas, entre outros, 

depende da situação de cada caso. Esses recursos devem ser utilizados com 

prescrição de um oftalmologista, e possuem o objetivo de melhorar a imagem da 

retina quando possível. 

 

 

1.3  A Importância dos Recursos Didáticos e Orientações Gerais para Inclusão 

do Aluno Deficiente Visual 

 

 

           Algumas atividades escolares precisam ser adaptadas à realidade do 

deficiente visual. Por exemplo, exibição de filmes, excursões, etc. Portanto, recursos 

que atendam às diversas condições visuais dos alunos são necessários ao ensino 
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aprendizagem do aluno deficiente visual (DV). 

          O sistema Braille é conhecido, universalmente, como código ou meio de 

leitura e escrita das pessoas cegas. Ele foi a primeira tentativa conhecida no sentido 

de desenvolver um sistema de leitura para pessoas sem visão, em 1580, quando 

letras do alfabeto romano foram gravadas em baixo-relevo, sobre pedacinhos de 

madeira. Em 1825, Louis Braille inventou um eficiente sistema de leitura e escrita 

para cegos, que leva seu nome e ainda hoje é usado no mundo inteiro Carvalho, 

Custódio e Donizete (2010). 

          Segundo Carvalho, Custódio e Donizete (2010), o sistema Braille, inscrito em 

relevo, é explorado por meio do tato. Cada ‘cela’ é formada por um conjunto de seis 

pontos, permitindo 63 diferentes combinações para obter todos os sinais necessários 

à escrita: letras do alfabeto, sinais de pontuação, maiúsculas e minúsculas, símbolos 

de Matemática, Física, Química e notação musical. Os seis pontos são dispostos em 

duas colunas, com três pontos em cada uma, formando um retângulo, ou ‘cela’ de 6 

milímetros de altura por 2 de largura. Para facilitar sua identificação, os pontos são 

numerados. O sistema Braille pode ser escrito com dois tipos de equipamento: o 

conjunto manual de reglete e punção e a máquina de datilografia (Perkins-Braille), 

que começou a ser produzida no Brasil em 1999.  

           Destacamos que as pessoas com deficiência visual nem sempre conseguem 

ter suficiente velocidade de leitura para conseguir ler de forma eficiente e prazerosa. 

A velocidade da leitura em Braille depende da idade em que a pessoa aprendeu a 

ler, e também do grau de desenvolvimento do tato: quanto maiores forem as 

oportunidades para pesquisar e explorar o ambiente e quanto antes se iniciar o 

processo de alfabetização, melhor será a qualidade da leitura Gil (2000). 

          Por isto, o aprendizado da leitura e da escrita em Braille requer um elevado 

desenvolvimento das habilidades motoras finas, além de flexibilidade nos punhos e 

agilidade nos dedos. Se possível, a escola deve oferecer treinamento para 

desenvolver tais habilidades, em situações concretas. A utilização de maquetes e de 

modelos, mapas em alto relevo com texturas diferentes, por exemplo, são maneiras 

de trabalhar conceitos de geografia e, também, recursos utilizados nas escolas. 

          O soroban, ou ábaco, caracteriza-se por outro recurso no ensino às pessoas 

cegas, sendo fundamental para o ensino da Matemática. Quando o professor recorre 

a um material concreto facilita a compreensão dos conceitos, assim, aprender a usar 

o soroban é útil mesmo para o professor de classe comum, que pode trabalhar 
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cálculos e operações matemáticas com toda a turma. Este instrumento é 

tradicionalmente usado no Japão, para fazer cálculos matemáticos (muito antes das 

maquininhas eletrônicas). Ele torna possível realizar as operações matemáticas 

(adição, subtração, multiplicação, divisão, radiciação e potenciação) com rapidez e 

eficiência. Além de tudo, é um objeto de baixo custo e grande durabilidade. No 

Brasil, o soroban foi adaptado para o uso de deficientes visuais em 1949, e é hoje 

adotado em todo o país Gil (2000). 

            O livro didático constitui outro importante recurso, e deve ser adaptado, com 

ilustrações e letras maiores para o aluno de baixa visão, e transcrito para o Braille 

para o aluno portador de cegueira total, contemplando assim a todos. Existem, 

ainda, recursos tecnológicos como computadores e impressoras adaptados, que 

facilitam as atividades dos professores e alunos DVs.  

          Segundo Carvalho, Custódio e Donizete (2010), a estimulação visual baseia-

se na escolha adequada do material, que deve ter cores fortes ou contrastes que 

melhor se adaptem à limitação visual de cada aluno e significado tátil. O relevo deve 

ser facilmente percebido pelo tato e, sempre que possível, constituir-se de diferentes 

texturas para melhor destacar as partes componentes do todo. A confecção de 

recursos didáticos para alunos cegos deve se basear em alguns critérios muito 

importantes para a eficiência de sua utilização. Entre eles, destacamos a fidelidade 

da representação, que seve ser tão exata quanto possível em relação ao modelo 

original. Além disso, deve ser atraente para a visão e agradável ao tato. A 

adequação é outro critério a ser respeitado, considerando-se a pertinência em 

relação ao conteúdo e a faixa etária.  

Além das atividades pedagógicas há, ainda, um conjunto de atividades que 

visam o desenvolvimento pessoal e social nos múltiplos afazeres do cotidiano, tendo 

em vista a independência, a autonomia e a convivência social do educando com 

deficiência visual. É o que denominamos Atividades da Vida Diária – AVD.  As AVD 

proporcionam oportunidades educativas funcionais que habilitam o aluno com 

deficiência visual a desenvolver, de forma independente, seu auto-cuidado e demais 

tarefas no ambiente doméstico, promovendo seu bem-estar social, na escola e na 

comunidade. Carvalho, Custódio e Donizete (2010). 

A criança DV precisa aprender as atividades rotineiras que lhe são 

importantes para a independência pessoal. Saber comer, atender a sua higiene 

corporal, pentear-se, cuidar de objetos, dentre outras habilidades, constituem uma 



19 

série de árduas, mas necessárias aprendizagens, para que ela possa adquirir 

sentido de valia pessoal. Somente adquirindo confiança em habilidades simples, ela 

poderá empreender outras mais difíceis e que exijam maior esforço, como as 

atividades de orientação e mobilidade. 

          Segundo Carvalho, Custódio e Donizete, (2010), por orientação entende-se a 

habilidade do indivíduo para perceber o ambiente que o cerca, estabelecendo as 

relações corporais, espaciais e temporais com esse ambiente através dos sentidos 

remanescentes. Já a mobilidade é a capacidade ou estado inato do indivíduo de se 

mover reagindo a estímulos internos ou externos em equilíbrio estático ou dinâmico. 

          O programa de Orientação e Mobilidade - OM é totalmente individualizado, 

elaborado a partir de um estudo do caso nos aspectos bio-psico-social, testes e 

avaliação das condições sensório-motoras, experiência de vida, necessidades e 

interesses da pessoa. Visa-se, com isto tudo, propiciar ao individuo o 

desenvolvimento de sua capacidade de se orientar e se movimentar com 

independência, segurança, eficiência e adequação, de acordo com o seu potencial 

bio-psico-social, nas mais diversas situações e ambientes, se utilizando para isto de 

técnicas específicas adquiridas por meio da aprendizagem e aplicação em vivências 

contextualizadas, colaborando, conseqüentemente, para sua real integração na 

sociedade Carvalho, Custódio e Donizete,(2010). 

             A atenção dedicada ao aluno deficiente visual é de suma importância na sua 

aprendizagem e socialização no espaço escolar, visto que muitas barreiras da 

aprendizagem podem ser superadas utilizando criatividade e estratégias que 

despertem o interesse do aluno. Além disto, são diferentes orientações para inclusão 

escolar de alunos com baixa visão e alunos cegos. 

           De acordo com a literatura sobre o tema, é importante que o aluno com DV 

seja apresentado a todas as pessoas da comunidade escolar; seja incentivado a 

explorar o ambiente e observar barreiras arquitetônicas, tais como, desníveis no 

chão, escadas, buracos. Ele também deve ser avisado de alterações no ambiente 

como, por exemplo, deslocamento de móveis. As portas devem ficar abertas ou 

fechadas, e sempre que receber um aluno DV a equipe escolar precisa buscar 

informações sobre o aluno através da família e ou laudos médicos. Pacheco, 

Teixeira, Aquino, Carvalho & Neto (2010). 

          Recomenda-se que, ao falarmos com um aluno cego, usarmos tom e 

velocidade de voz normais, jamais o excluindo das atividades em grupo, nem 
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minimizando sua participação. Gravuras devem ser descritas pelo professor ou por 

textos em Braille, sempre que possível expressar verbalmente o que está 

representado no quadro, em situações que dependam exclusivamente do uso da 

visão. A análise crítica da produção do aluno deve ser feita juntamente com a dos 

demais alunos, o aluno não deve ser dispensado de atividades, é preciso buscar 

alternativas que permita sua participação. O uso do Sistema Braille deve ser 

incentivado e é necessário que os professores também conheçam este sistema para 

poder acompanhar, estimular e avaliar a aprendizagem do aluno Pacheco, Teixeira, 

Aquino, Carvalho & Neto (2010). 

          Na fase do ensino fundamental, por exemplo, é indispensável que o aluno 

realize atividades e avaliações escritas, lembrando que os conteúdos programáticos 

devem ser os mesmos que são ministrados ao restante da turma. Estes conteúdos 

devem ser acompanhados das adaptações necessárias utilizando, sempre que 

possível, materiais que atendam tanto o aluno com deficiência visual quanto aos de 

visão normal, dando sempre tempo suficiente para o aluno apresentar suas dúvidas 

e demonstrar raciocínio elaborado Pacheco, Teixeira, Aquino, Carvalho & Neto 

(2010). 

           Além disto, as pessoas com baixa visão, apesar de não serem cegas, 

também podem necessitar de bengala para se locomover em ambientes novos ou no 

período da noite. O professor deve sempre incentivar o uso de recursos ópticos 

quando indicados pelo oftalmologista. Para que o aluno possa construir conceitos de 

como realmente são os objetos é muito importante que manipule miniaturas, além de 

procurar usar materiais pedagógicos com contraste de cores. 

          Para escrita dos alunos com baixa visão devem-se utilizar cadernos com 

folhas de pautas mais largas e linhas mais grossas, além de estimular o aluno a 

pesquisar o melhor ângulo de visão. Consultar o aluno sempre que possível quanto 

à eficácia da iluminação e conceder tempo extra para completar tarefas e avaliações 

sempre que necessário. Utilizar giz branco no quadro negro, verificar se o aluno 

consegue ler a própria letra visando sempre melhorar o meio em função da 

aprendizagem do aluno. Pacheco, Teixeira, Aquino, Carvalho, Neto  (2010). 

 Em suma, para qualquer deficiência e em qualquer que seja a abordagem 

pedagógica adotada, devemos sempre considerar o aluno como um ser único, que 

deve ser atendido em suas necessidades individuais, pois possui características 

próprias. 
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II - OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 

        Ampliar o conhecimento a respeito da educação inclusiva e das práticas 

pedagógicas necessárias para melhorar o ensino aprendizagem de deficientes 

visuais. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 

         Esclarecer conceitos necessários aos profissionais da educação, que estão 

diretamente ligados ao ensino aprendizagem de alunos DVs. 

         Observar as dificuldades e os sucessos obtidos de pelo menos dois alunos 

deficientes visuais da rede regular de ensino com deficiência visual, a fim de buscar 

melhoras no seu processo de ensino – aprendizagem.  

         Aprimorar conhecimentos pessoais e teóricos, a fim de aplicá-los no 

processo de ensino-aprendizagem contribuindo, assim, para uma sociedade 

inclusiva e igualitária.  

         Auxiliar na construção de um ambiente escolar, no qual a diversidade seja 

respeitada e valorizada. 
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III – METODOLOGIA 

 

 

3.1- Fundamentação Teórica da Metodologia 

 

 

           Os procedimentos utilizados na construção desta pesquisa foram estudo 

bibliográfico e pesquisa de campo, esta feita por meio de entrevista com alunos 

deficientes visuais e seus professores. As leituras feitas no referencial teórico, a 

respeito do que é deficiência visual e como é tratada nas escolas, recursos, métodos 

e dificuldades enfrentadas pelos alunos, além da importância da participação dos 

profissionais da educação no processo de inclusão escolar foram utilizados como 

base para a construção e análise das informações obtidas junto aos participantes.  

 

 

3.2- Contexto da Pesquisa 

 

 

           Esta pesquisa foi realizada em duas escolas Municipais de Anápolis (GO). 

Por exemplo; em uma das escolas existem recursos necessários para atender um 

DV, como a sala de recursos com diversos materiais adequados, além de 

profissionais mais qualificados e ”interessados em fazer a diferença”, mostrando-se 

preocupados com a aprendizagem do aluno e com seu bem estar dentro da escola, 

se dispondo a auxiliar o aluno DV, transcrevendo provas e atividades para o Braille, 

buscando recursos no CEMAD (Centro Municipal de Apoio ao Deficiente), quando 

necessário, se relacionando com a família sempre que possível, além de demonstrar 

dedicação e afeto ao aluno em questão, enquanto na outra escola não há se quer 

um professor de recursos para o aluno DV que possui baixa visão e sim, apenas, 

preocupação com seu comportamento inquieto.  

 A estrutura física também é bem diferente nas escolas, tendo visto que, 

enquanto uma delas possui rampas de acesso e todo pátio com cimento, a outra 

apresenta dificuldades desde a entrada, já que possui o pátio coberto por brita, 

impedindo o acesso de pessoas com deficiência. Na escola menos favorecida de 

 

 



23 

recursos não existe nenhum tipo de material adequado para se trabalhar com o 

aluno DV como, por exemplo, livros com letras maiores, e nem mesmo as provas 

são redigidas de maneira mais legível.  

          

 

3.3 Participantes 

 

 

Aluno 1 

 

             LP é uma menina de 15 anos, portadora de deficiência visual total de 

nascença; que cursa o 9º ano do ensino fundamental.  

 

 

Professor 1 

               A professora de LP, muito educada e comunicativa, graduada em 

pedagogia, trabalha como educadora efetiva na rede municipal de ensino, pessoa 

muito doce e prestativa, demonstrou interesse e busca em dar a atenção necessária 

a LP.   

          Durante as aulas, LP escuta e faz anotações. As provas, na maioria das 

vezes, são transcritas para o Braille.  

 

 

Aluno 2 

 

                      RV é um menino de 10 anos, que cursa o 3º ano do Ensino 

Fundamental. Ele possui forte grau de miopia, no entanto, na escola não há nenhum 

diagnóstico arquivado sobre o histórico de sua dificuldade. Apesar do sério 

problema, não usa os óculos e, conseqüentemente, tem dificuldades de 

aprendizagem. Não há professor de recursos na escola em questão, no entanto, 

uma professora de outra escola o atende, comparecendo às vezes na escola. 

Mesmo com aulas de reforço, RV não conseguiu aprender a ler, ainda. Ele é criado 

pelos avós, já que os pais são separados e a mãe mora no exterior.      

 



24 

Professor 2 

 

            A professora tem aproximadamente 30 anos, é graduada em pedagogia e 

concursada pela rede municipal.  

 

 

3.4- Materiais 

 

Roteiro de entrevista 

Bloco de anotações e caneta 

 

 

3.5- Instrumentos 

 

 

           Foram utilizados, com os alunos roteiro de entrevista (Apêndice 1), com o 

objetivo principal de levantar dados de sua vida escolar e do seu desenvolvimento. 

Com os professores, foi realizada uma entrevista (Apêndice 2) com o objetivo de 

verificar o modo como se processam as práticas dos professores com relação ao 

aluno com deficiência visual e as dificuldades enfrentadas no dia a dia da escola. 

 

 

3.6 - Procedimentos de Construção de Dados 

  

 

           Em Anápolis foi possível detectar apenas uma aluna com cegueira total 

matriculada na rede regular, o que fez com que fosse escolhida para participar deste 

estudo. O aluno do 2º caso possui dificuldades para enxergar, mas, não é cego; 

colegas de trabalho mencionaram que nesta escola existia um aluno deficiente 

visual, mas, não existia professor ou sala de recursos. Por ser dois casos de alunos 

DV com realidades escolares diferentes manteremos um paralelo entre as duas 

situações. 

          Após contato com as escolas, foi explicado que precisava de autorização tanto 

das escolas quanto das famílias dos entrevistados. Não houve nenhum tipo de 
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objeção. Inclusive um dos alunos participantes enfatizou a importância deste tipo de 

trabalho, pois, acredita que só assim se pode melhorar a qualidade na educação de 

alunos com N.E.E na rede regular de ensino. 

 

 

3.7- Procedimentos de Análise  

 

 

               A análise de estudos específicos é fundamental, através dela é possível 

conhecer a realidade que muitas vezes é encoberta por belas teorias. Portanto, após 

relatar cada caso, as informações receberão uma breve análise interpretativa, 

embasada nas entrevistas e no conhecimento cientifico adquirido durante o curso, 

perante as respostas dos alunos. 
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IV – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Neste estudo foram analisados dois casos específicos de deficientes visuais.  

Apresentaremos, a seguir e separadamente, os resultados dos dados obtidos 

e, depois, uma análise das semelhanças e diferenças encontradas nos dois casos. 

 

 

4.1 Resultados 

 

 

Quadro 1: Informações obtidas com o aluno1. Observação e percepção. 

 

 
Participante: Aluno 1 

 

 
Observação/Percepção 

 
Aluna de 15 anos, cursando o 9º 
ano do ensino fundamental, 
apresenta cegueira total de 
nascença. Relatou ter boa 
convivência com os colegas na 
escola, mas que, às vezes, não 
consegue ser compreendia. 
Disse que gosta muito de cantar e 
tem facilidade na aprendizagem, 
especialmente, na disciplina de 
inglês. Disse ser tímida, mas tenta 
esconder. Relatou, ainda, que 
elogios por parte dos professores 
fizeram com que ela progredisse, 
pois passou a se esforçar mais. 
Segundo a aluna, desde o ano 
passado todas as provas foram 
transcritas para o Braille, e que 
assim conseguiu boas notas. 
Enfatizou ainda “consegui notas 
boas, pude ser independente, 
fiquei muito feliz”. 

 
A deficiência de LP não tem sido 
empecilho para seu 
desenvolvimento social ou para 
sua aprendizagem. Simples e 
muito comunicativa, LP não 
demonstrou nenhum tipo de 
retração por causa da sua 
deficiência, embora tenha 
mencionado que gostaria de ser 
mais compreendida pelos 
colegas. 
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Como constatamos em seu relato, LP demonstra gostar de ir à escola, tem 

amigas e se identifica muito com a professora de inglês, provavelmente, por isso, 

dedica-se bastante a esta matéria. Percebemos assim a importância dos 

profissionais da educação na qualidade do aprendizado dos alunos.  

 

 

Quadro 2: Informações obtidas com o professor 1. Observação e percepção. 

 

 
Participante: Professor 1 

 
Observação/Percepção 

 
 
 
Segundo a professora LP não é 
bem aceita pelos colegas, não pela 
deficiência, mas pela maneira com 
que ela os trata, de forma 
manipuladora. De acordo com a 
professora, ela às vezes tenta 
manipular os colegas, transferir o 
fracasso, “quando ocorre”, além de 
sufocar os colegas como se estes 
tivessem obrigações para com ela, 
devido à sua deficiência.  
A professora assegura que a aluna 
responde positivamente sempre 
que encontra suporte necessário 
para desenvolver suas habilidades, 
além de possuir boa percepção e 
interesse. 
No entanto, a professora relatou 
que a sala de recursos da escola é 
adaptada às necessidades da 
aluna, embora faltem alguns 
equipamentos. A transcrição das 
provas para o Braille é feita no 
CEMAD e os livros, que vêm em 
Braille, sempre chegam atrasados, 
mas há preocupação em atender 
às necessidades da aluna, assim 
buscam apoio no CEMAD. 
 

 
 

Apesar das dificuldades 
encontradas pela professora, 
ela transmite a possibilidade 
da existência de interesse na 
aprendizagem de LP. Mesmo 
faltando vários equipamentos 
na escola, como, por exemplo, 
impressoras para fazer a 
transcrição, livros didáticos e 
outros materiais concretos, a 
aprendizagem acontece e o 
interesse é mútuo. A 
professora de recursos se 
mostra muito segura, dinâmica 
e interessada, o que parece 
ter reflexos no 
desenvolvimento da aluna 
que, por sua vez, gosta de 
tirar boas notas. 
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             Além da importância do conhecimento do professor, e da mediação destes e 

dos coletas, também se faz importante ter os recursos necessários para o ensino e, 

em especial, para a inclusão. 

 

Quadro 3: Informações obtidas com o aluno 2. Observação e percepção 

 

 

 
Participante: Aluno 2 

 
Observação/Percepção 

 
 
RV é um aluno de 10 anos que 
cursa o 4º ano do ensino 
fundamental em uma escola 
municipal de Anápolis. Ele tem 
miopia, com grande dificuldade 
para enxergar o que está escrito 
no quadro, nos livros e nas 
atividades impressas; mesmo 
assim, se recusa a usar o óculos, 
relatando que os colegas 
debocham dele. Ele gostaria que 
as letras do quadro e dos livros 
fossem maiores. 
Na escola em questão não existe 
professor ou sala de recursos 
para acompanhamento do aluno, 
um professor de uma escola 
vizinha às vezes se habilita em 
visitar a escola, mas não pode 
acompanhar o caso regularmente. 
 

 
Ele demonstra possuir grandes 
dificuldades na aprendizagem.  
RV é um menino acanhado, seus 
pais moram no exterior e de 
acordo com as informações 
fornecidas pela coordenação da 
escola não há acompanhamento 
visto que os avós que possuem a 
guarda do menino cuidam 
também de outros netos. Na 
escola onde RV estuda não existe 
sala ou professor de recursos e 
isso, unido aos demais fatores, 
como a recusa do aluno em usar 
os óculos, parece estar 
interferindo, na sua 
aprendizagem.  
 

 

 

          O uso do óculos, o acompanhamento familiar e, a falta da sala e professor de 

recursos são fatores que estão interferindo diretamente na aprendizagem deste 

aluno.  
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Quadro 4: Informações obtidas com o professor 2. Observação e percepção 

 

 

 
Participante: Professor 2 

 
Observação/Percepção 

 
          
Segundo a professora 2, o 
desempenho do aluno 2 é fraco, 
pois, ele demonstra ter grande 
dificuldade na aprendizagem e, 
apesar de  ela enfatizar que o 
ingresso de alunos com 
necessidades educacionais 
especiais na rede regular de 
ensino estimula a autonomia e a 
independência através da 
convivência, a professora relatou 
a dificuldade que o aluno 
encontra para aprender e 
mencionou, ainda, que a falta de 
suporte como a participação da 
família, o professor e a sala de 
recursos adaptada, traz grandes 
prejuízos para o 
desenvolvimento do aluno, visto 
que é impossível um 
acompanhamento exclusivo ao 
aluno especial por parte do 
professor regente.  
 
 

 
RV possui dificuldades na 
aprendizagem, mas, 
provavelmente, se fosse 
acompanhado mais de perto, 
poderia ter um nível de 
desenvolvimento semelhante ao 
dos demais alunos. No caso de 
RV um auxiliar ao professor 
regente ajudaria na aprendizagem 
do aluno, visto que este receberia 
atenção especial. 

 

             A sala de recursos, o professor especializado e a escola adequada são 

suportes realmente necessários mas não são determinantes quando existe apoio de 

familiares e educadores.  

 

 

4.2. Discussão sobre as semelhanças e diferenças encontradas 

 

 

            LP é cega de nascença, mas, ela se desenvolve bem, provavelmente, por 

encontrar suporte na escola mediante as adaptações feitas, e o mais importante, 
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com o interesse por parte dos professores. A importância do papel do professor na 

mediação do conhecimento fica bem explicito quando a aluna relata que elogios por 

parte dos professores fizeram com que ela progredisse, pois aumentou seu 

interesse nos estudos. Percebe-se, também, que as adaptações propiciam/facilitam 

o aprendizado do aluno com o depoimento de LP sobre as boas notas que 

conseguiu, devido a transcrição das mesmas para o Braille. 

          LP ainda relata que, às vezes, não consegue ser compreendida pelos 

colegas e isso a deixa muito triste. No entanto, a professora revela que, às vezes, LP 

tenta manipular os colegas. Percebe-se, com isto, que é possível que LP queira 

estar sempre à frente, ser sempre a melhor e quando não é bem sucedida tenta 

transferir seu fracasso. Enfim, LP é uma aluna que se desenvolve bem, 

individualmente, mas que, por outro lado, tem problemas como os demais alunos. 

          Já o aluno do 2º caso possui deficiência visual parcial, se locomove bem, é 

capaz de escrever e copiar do quadro, mas, com grande dificuldade, pois, não usa o 

óculos. Tem grande dificuldade na aprendizagem. Na escola em questão não há 

adequações nem profissionais capacitados para atender à sua deficiência.  

          Segundo a coordenadora da escola, RV não gosta de estudar, mas, o aluno 

menciona que gostaria que as letras do quadro, dos livros e das atividades fossem 

maiores, o que mostra certo interesse de sua parte em aprender e, ainda, que 

professores despreparados podem prejudicar o desenvolvimento destes alunos, que 

precisam de atenção e compreensão nas suas atividades escolares. Podemos 

perceber, neste sentido, certa descrença por parte dos educadores quando se trata 

de inclusão e falta de um planejamento das atividades a serem desenvolvidas, 

levando em conta o aluno em questão. 

            Os dois participantes têm, em comum, problemas com colegas, já que LP 

sente-se incompreendida e RV se constrange com brincadeiras debochadas. LP 

reclama, mas, não se abate com este tipo de problema, enquanto RV se prejudica 

ao deixar de usar os óculos, objeto do deboche, o que demonstra diferentes reações 

individuais a problemas sociais semelhantes. 

            Analisando estes dois casos, podemos perceber que as condições oferecidas 

aos alunos deficientes visuais fazem grande diferença, como o suporte oferecido 

através de materiais pedagógicos e a qualificação dos educadores, facilitam o 

trabalho do professor e a aprendizagem do aluno. Parece-nos, portanto, que um 
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fator importante, nesse processo, é a crença na capacidade e na potencialidade 

desses alunos.   

           Sendo assim, devemos retomar a idéia de que uma sociedade inclusiva se 

baseia no reconhecimento e na valorização da diversidade. Nesse sentido, surge a 

necessidade de se garantir o acesso e a participação de todos na escola, adotando 

práticas pedagógicas que possibilitem às pessoas com deficiência uma 

aprendizagem significativa, que reconheçam e valorizem os conhecimentos que são 

capazes de produzir, observando o seu ritmo e suas possibilidades, independente 

das características individuais de cada ser humano Carvalho, Custódio & Donizete 

(2010).  

          Kelman (2008), por sua vez, deixa clara a importância de condições propícias 

ao desenvolvimento educacional inclusivo, quando afirma que a vida de um sujeito é 

marcada por influências distintas, decorrentes dos variados contextos de 

desenvolvimento dos quais participa ao longo de sua vida – no caso deste estudo, 

ficou evidente a importância de contextos como a escola e a família, por exemplo –

assim, percebemos que os profissionais envolvidos com a educação especial, 

educadores e outros, contribuem de forma efetiva (ou não) para a construção do 

conhecimento educacional. 
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V – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

          A qualificação dos profissionais da escola é muito importante, fundamental 

para o processo de ensino aprendizagem dos alunos com deficiência visual. Como 

a rede regular de ensino passou a receber alunos deficientes, se faz necessário 

uma qualificação mais específica para os professores que, por sua vez, deverão 

atender aos anseios e às necessidades educacionais de seus alunos. Através de 

cursos e especializações, os professores podem garantir um ensino de qualidade a 

esses alunos. Contudo, também, a participação da família é de suma importância, 

visto que esta é a primeira instituição na qual o individuo está inserido. Unindo 

forças e dedicação, é possível contribuir para a formação do educando com 

deficiência de forma a torná-lo um cidadão independente e pleno.  

Para que a escola seja um espaço vivo de formação para todos e um 

ambiente verdadeiramente inclusivo, de modo mais amplo, é preciso que as 

políticas públicas de educação sejam direcionadas à inclusão e que, também, por 

sua vez, os educadores desacomodem-se, combatendo a descrença e o 

pessimismo, mostrando que a inclusão é um momento oportuno para professores e 

a comunidade escolar demonstrarem sua competência e, principalmente, suas 

responsabilidades educacionais. 

          Esta mudança de perspectiva educacional propõe que os educadores façam 

a diferença, buscando conhecimento e, assim como proposto por Zimmermann 

(2008) possam ressignificar sua prática, desenvolvendo uma educação baseada na 

afetividade e na superação de limites, que as crianças aprendam a respeitar as 

diferenças em sala de aula, preparando-as assim para o futuro, a vida e o mercado 

de trabalho, pois, vivendo a experiência inclusiva, serão adultos bem diferentes de 

nós e, por certo, não farão discriminações sociais. 

         Inclusão não é tão somente matricular todos os alunos portadores de 

deficiência em escolas comuns e, ignorar suas peculiaridades, mas oferecer ao 

professor e a escola suporte necessário à sua ação pedagógica. 
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APÊNDICES 

 

 

A - Roteiro de Entrevista (Aluno) 

 

 

1) Fale-me a respeito de você, de sua família e de sua escola. 

2) O que você mais gosta e menos gosta em você? O que você mais gosta e 

menos gosta em casa e na sua família? E na escola? 

3) O que você mais gosta/menos gosta de fazer com os seus coleguinhas? 

4) Gostaria que mudasse alguma coisa em você mesma? Na sua casa? E aqui 

na escola? 
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B - Roteiro de Entrevista (Professor)  

 

1) Qual o tipo de deficiência visual da M.M.? 

2) Fale um pouco a respeito do que você conhece sobre a história de M.M., 

sobre sua vida familiar e escolar, bem como o processo de diagnóstico de sua 

deficiência. 

3) Como é a relação entre M.M. e os colegas de sala? E com você? 

4) Houve uma orientação e ou preparação prévia, para que você trabalhasse 

com um aluno DV? Por exemplo, um curso, uma especialização, etc. 

5) Existe nesta escola uma sala de recursos? Quem é responsável por ela e 

como é o seu funcionamento? 

6) Que tipos de metodologias e recursos são utilizados para a realização da 

prática pedagógica, no caso de M.M.? 

7) Como é o desempenho escolar de M.M.? Ela realiza as tarefas sozinha? É 

atenciosa? Criativa? Participativa? Como é o seu desenvolvimento? Que outras 

características de M.M. você acharia importante citar? 

8) Como suas habilidades são avaliadas? 

9) Em sua opinião, qual a maior dificuldade enfrentada na sala de aula 

inclusiva? (explorar: para professores, alunos com NEE, os outros alunos e 

familiares.) 

10) Sabe-se que a política nacional, que prevê a inclusão de todos os alunos na 

rede regular de ensino, vem provocando mudanças na educação. Você acredita que 

o ingresso do aluno especial na rede regular de ensino estimula a autonomia e a 

independência deste aluno? 

11) Para você, quais as conseqüências (benefícios, prejuízos) do ingresso do 

aluno com necessidades especiais na rede regular de ensino, para ele próprio, para 

os professores e para os colegas de classe? Você nota que isso traz algum estimulo 

à sua autonomia e independência? Se sim ou não, por quê? 

12) Qual a maior dificuldade encontrada no trabalho com uma pessoa com DV? 
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Anexo A: CARTA DE APRESENTAÇÃO 

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 Ceilandia), 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 metodólgicas 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.  

Informo que foi autorizado pela Secretaria de Educação por meio do ofício nº. .......... 
DEM datado de..............., a realização das coletas de dados para as pesquisas na Rede Pública 
de Ensino do Distrito Federal. 

Informações a respeito dessa autorização podem ser verificadas junto a Secretaria de 
Educação por meio dos telefones nº. ...... 

O trabalho será realizado pelo Professor/cursista 
............................................................................................................................... 
sob orientação,.................................................................................................  
cujo tema é: ......................................................................................................, possa ser 
desenvolvido na escola sob sua direção.  

Desde já agradeço, colocando-me a disposição de Vossa Senhoria para maiores 
esclarecimentos nos telefones. (061) ou por meio dos e-mails: 
 
Atenciosamente, 
 

 

 
 

Universidade de Brasília – UnB 
Instituto de Psicologia – IP 
Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento – PED 
Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar   
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Anexo B: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (Pais)  
 

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

Inclusão Escolar 

 

Universidade de Brasília – UnB 
Instituto de Psicologia – IP 
Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento – PED 
Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar   

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Senhores Pais ou Responsáveis, 

 

Sou orientanda do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão 

Escolar, realizado pelo Instituto de Psicologia da UnB, por meio da Universidade Aberta do Brasil / 

Universidade de Brasília (UAB-UnB) e estou realizando um estudo 

sobre____________________________________. 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 que atuam neste contexto de ensino.  

Constam da pesquisa __________________ (RELACIONAR O QUE SERÁ FEITO, como: 

gravações em vídeo de situações cotidianas e rotineiras da escola, próprias de NEEs, INCLUSAÕ, ETC e, 

ainda, entrevistas gravadas em áudio com os professores, no intuito de ......). Para isso, solicito sua 

autorização para sua própria participação e, também, a de seu(sua) filho(a), no estudo que realizaremos.  

Esclareço que esta participação é voluntária. Você e/ou seu(sua) filho(a) poderá(ao) deixar a pesquisa a 

qualquer momento que desejar(em) e isto não acarretará qualquer prejuízo ou alteração dos serviços 

disponibilizados pela escola. Asseguro-lhe que a identificação de seu(sua) filho(a) 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 

.................................... ou no endereço eletrônico .................... 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 ...........UAB – UnB 

Sim, autorizo a participação de meu(minha) filho(a) ________________________________neste estudo. 

Nome: _________________________________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________________________________ 

E-mail (opcional): _______________________________________________________ 
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Anexo C: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
(Professores) 
 

 

 

Universidade de Brasília – UnB 
Instituto de Psicologia – IP 

Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento – PED 
Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Senhores Professores, 

 

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____________________________________. 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 __________________ (RELACIONAR O QUE SERÁ FEITO: POR EXEMPLO: gravações 

em vídeo das situações cotidianas e rotineiras da escola, próprias das NEEs , INCLUSAÕ, ETC e, ainda, 

entrevistas gravadas em áudio com os professores no intuito de ......). 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 ................... ou no 

endereço eletrônico ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 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 ...........UAB – UnB 

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

Nome: _________________________________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________________________________ 

 

 


