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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo conhecer os serviços de educação precoce

ofertados no centro de ensino especializado para deficiência visual do Distrito

Federal e identificar os desafios desta prática na perspectiva dos docentes.

Optou-se pela pesquisa de abordagem qualitativa, através de um estudo de caso,

em virtude que o CEEDV é a única instituição pública do Distrito Federal específica

no atendimento da deficiência visual. Com a finalidade de entender como está

estruturado o programa, foram analisadas as normativas nacionais e distritais que

contemplam a perspectiva do ensino especial e inclusivo, por meio da pesquisa

documental. Com intuito de identificar os desafios do atendimento especializado na

perspectiva dos docentes, utilizou-se a entrevista narrativa com questionário de

perfil. A partir da análise das entrevistas, identificou-se que o principal desafio

presente no atendimento da educação precoce está ligado com a falta de uma

equipe multidisciplinar com parceria da área da saúde. Por fim, conclui- se que a

educação inclusiva evoluiu ao longo dos anos e ganhou destaque nas legislações,

porém as crianças de zero a três anos com deficiência visual estão invisibilizadas na

sua garantia do acesso e permanência ao programa e principalmente na oferta de

cursos de qualificação aos professores sobre deficiência visual e educação precoce.

Palavras-Chave: Educação precoce; deficiência visual; atuação docente; educação

especial.



ABSTRACT

This work aims to know the services of early education offered in specialized

teaching center for visual impairment of the Distrito Federal and identify the

challenges of this practice from the perspective of teachers.We opted for the

qualitative approach research, through a case study, by virtue of the fact that the

CEEDV is the only public institution of the specific Distrito Federal in the care of

visual impairment. In order to understand how the program is structured was

analyzed the national and district regulations that contemplate the perspective of

education through documentary research. In order to identify the challenges of

specialized care from the perspective of teachers, used the narrative interview with

profile questionnaire. From the analysis of the interviews identified that the main

challenge present in the care of early education is linked to with the lack of a

multidisciplinary team with partnership in the health area. Finally, it is concluded that

inclusive education has evolved over the years and gained prominence in the

legislation, but children from zero to three years old mainly visual impairment are

invisible being in their guarantee of access and permanence to the program and

mainly in offering qualification courses to teachers on visual impairment and early

education.

Keywords: early education, visual disability, teachers, special education
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MEMORIAL

Chamo-me Aurora Melchiades Carvalho Lopes, tenho 21 anos. Possuo cabelo

castanho escuro ondulado.Tenho rosto oval e pele bege médio, sobrancelhas pretas

proeminentes e largas, nariz de base larga e lábios largos. Nasci no dia 3 de

outubro de 2000 no hospital regional de Ceilândia. Atualmente moro em Samambaia

Norte com meus pais, minha irmã e meu irmão, ambos mais novos.

Segundo meus pais sempre fui uma criança que amava os livros, eles sempre

me perdiam dentro dos mercados e lojas. Era só irem na parte dos livros que lá me

encontrava, sentada, folheando concentrada, mesmo não sabendo ler. Meu pai

sempre fala que eu nasci para estudar, que aos meus dois anos, toda vez que

passávamos em frente a uma escola, eu chorava e tremia querendo entrar e

estudar. E isso o cortava o coração, pois na época ele não tinha condições para

pagar uma creche.

Quando fiz 5 anos mudamos para Samambaia e me matricularam em uma

escola particular perto de casa. Não lembro de muitas coisas dessa época, porém

recordo da minha primeira professora, Edilce, que eventualmente encontro e

cumprimenta-me. Ela teve um papel muito importante na escolha do curso, pois

lembro da sua paixão e dedicação nas aulas, do seu olhar atento ao

desenvolvimento, às subjetividades e às potencialidades de cada criança da turma.

No ano seguinte, matricularam-me na Escola Classe 410 de Samambaia para

cursar o primeiro ano do ensino fundamental. Porém, como já estava alfabetizada,

minha mãe conversou com a diretora para me adiantar um ano. Fiz uma prova de

conhecimentos para testar minha aptidão. Segundo o resultado, estava apta para

cursar o terceiro ano. Porém, a diretora considerou que eu era muito nova para

adiantar duas séries. Dessa forma, conversou com minha mãe e a informou que sua

decisão seria que eu adiantasse só um ano. Sendo assim, me mudaram para a

turma do segundo ano. Lembro de ficar entediada nas aulas por saber de todo o

conteúdo.

No ano seguinte mudei de escola novamente. Cursei do terceiro ao quinto ano

na Escola Classe 108 de Samambaia Sul. Tenho um carinho especial por essa

escola, quando criança me imaginava formada e voltando à escola como professora.

No quarto ano descobri que gostava de escrever poemas, por conta de um projeto

literário. Foi um ambiente em que aproveitei minha infância.
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Em 2011 fui para o antigo ensino fundamental 2 (do sexto ao nono ano), no

Centro de Educação Fundamental 412. A biblioteca era minha segunda casa,

passava todos os intervalos folheando as páginas dos diferentes mundos da

imaginação. Escolhia livros para pegar emprestado e ler em casa ou no ônibus, a

caminho do curso de línguas. Todo ano ganhava prêmio por ter sido a aluna que

mais leu durante o ano. Como almejava por esse dia, para enfim ir ao chá literário.

Recordo do meu primeiro ano nessa escola. No mês de setembro, as bibliotecárias

foram até minha sala de aula e me entregaram um convite. Quando abri o envelope

fiquei admirada, era um convite para um chá literário por ser leitora destaque da

escola.

Em contraponto, durante os quatros anos lembro-me bem dos professores

desestimularem os alunos a seguirem a profissão da docência. Nunca entendi o

motivo, porém hoje entendo as dificuldades e desafios que a profissão possui e a

falta de valorização que acarreta o desânimo de muitos. Em virtude de sempre

escutar sobre isso, o desejo de ser professora foi esquecido e o curso de direito

ocupava seu lugar, que durou só até meu primeiro ano do ensino médio.

Cursei o Ensino Médio no Centro de Ensino Médio Ave Branca (CEMAB) em

Taguatinga. Vivi três anos incríveis, conheci pessoas que são importantes para mim

até hoje, amadureci em muitos aspectos da minha vida. Foi um período de

crescimento em todas as áreas. Publiquei dois poemas no jornal da escola que era

um projeto do PIBID o “IPÊ JORNAL”, apresentei peças que foram importantes na

construção de quem sou hoje.

No final de 2015, em dezembro, meu primo nasceu com um cromossomo a

mais. Sendo assim, comecei a pesquisar sobre a Síndrome de Down e

acompanhá-lo nas terapias ocupacionais e na educação precoce. Quando levei ele

para o primeiro atendimento especializado educacional, ao observar as atividades

realizadas com a professora e a criança, senti em mim que aquela era a profissão

que estava procurando. Então, no meu segundo ano, não tinha como fugir, era

pedagogia a minha escolha, a alegria da família foi enorme, recebi apoio de todos.

Por fim, o último ano dessa jornada escolar: o terceiro ano do ensino médio. O

momento esperado por todos os estudantes, o ano da formatura. Apesar de toda

alegria e ânimo pela chegada do final, a pressão de passar para uma faculdade, o

sentimento desesperador, e o questionamento que assombra “O que será de agora



16

em diante?”, acompanha o educando. E comigo não foi diferente, precisava passar

na UnB.

Decidi fazer um cursinho pré-vestibular voluntário, o Galt. É um cursinho

fundado por quatro pessoas, destinado a estudantes de escola pública e bolsistas

integrais de escolas particulares. Apaixonei-me por ele, pretendo voltar como

voluntária um dia. Tornou-se meu porto seguro durante o ano de 2017. O

acolhimento era visível e sentido, era uma grande família, na qual cada um ajudava

o outro. Fiz amizades que são muito importantes, que me apoiam em tudo e

acreditam em mim, até mesmo quando não tenho essa crença.

Em 2018 passei no PAS para o curso de pedagogia para o segundo semestre.

Ingressei na universidade com a certeza que o tema do meu TCC seria sobre

Educação Precoce e Síndrome de Down. Porém em 2019 conheci o Laboratório de

Apoio às Pessoas com Deficiência Visual (LDV), logo em seguida fiquei ciente que

estava aberto o processo seletivo para bolsista do Laboratório em parceria com o

PNEE, atual Diretoria de Acessibilidade (DACES).

No segundo semestre deste ano, me tornei bolsista do LDV e permaneci até

dezembro de 2020. O contato com a temática da deficiência visual e o trabalhar com

produção de materiais acessíveis, trouxeram outra perspectiva para minha vida

acadêmica e profissional, assim como abriram oportunidades para trabalhar na área

da inclusão e me encontrar como uma profissional de audiodescrição.

O Laboratório se localiza na Faculdade de Educação. Com objetivo de tornar

a Universidade de Brasília (UnB) um ambiente acessível, o laboratório tem como

funcionalidade a adaptação de materiais para os estudantes com deficiência visual

da UnB, sendo de graduação ou pós. Os seus colaboradores são estudantes de

diversas graduações sendo bolsistas que participaram de seleção realizada pelo

edital da DDS com parceria da DACES.

A minha participação no LDV consistiu em adaptação de livros, textos, slides

ou atividades avaliativas das disciplinas dos estudantes com deficiência visual nos

formatos acessíveis como tamanho ampliado, áudio e formato digital acessível. Vale

destacar a audiodescrição como prática fundamental na produção do material

acessível, utilizada em imagens, gráficos e mapas.

No ano de 2021, fiz projeto de iniciação científica (PIBIC) com a orientadora

Sinara Pollom Zardo , com o tema “Inclusão escolar de jovens com deficiência visual

no ensino médio: mapeamento da produção do conhecimento e das matrículas no
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Distrito Federal e no Goiás”, na qual foi indicado para prêmio destaque. Também

apresentei o trabalho intitulado “Inclusão de estudantes com deficiência visual no

Ensino médio: produção do conhecimento e matrículas”1 no 9º Congresso Brasileiro

de Educação Especial e 9º Encontro da Associação Brasileira de Pesquisadores em

Educação Especial na Universidade Federal de São Carlos (UFscar) na modalidade

à distância, em virtude da pandemia do COVID- 19.

Também nesse ano, me tornei bolsista do núcleo de acessibilidade do Centro

de Educação a Distância (CEAD, UnB). O núcleo foi criado em virtude das

demandas ocasionadas pela pandemia. A importância da acessibilidade nas

plataformas, lives, cursos e aulas foram perceptíveis. No primeiro momento, a

equipe estava responsável por tornar os cursos da Semana Universitária e lives de

formação do CEAD acessíveis. Sendo assim, pela primeira vez as produções digitais

do CEAD possuíam audiodescrição, libras e legendas. No longo do ano de 2021,

tive a oportunidade de fazer parte da elaboração do documento “Guia de

Orientações para a Promoção de Acessibilidade no Ensino Remoto”2.

No ano de 2022, além dessas demandas anteriores continuarem, os cursos

de formações e lives produzidos pela equipe de acessibilidade com parceria do

CEAD entram em destaque. Dessa forma, continuo na jornada de traduzir imagens

para palavras, sendo vídeos, imagens estáticas e pessoas em lives. A universidade

ainda tem um longo caminho para percorrer no campo da acessibilidade, mas os

primeiros passos foram tomados e fico extremamente feliz de fazer parte dessa

história.

Nesse contexto, para audiodescrever com qualidade, fiz curso de

audiodescrição e logo em seguida entrei em dois projetos voluntários. O legenda

aqui3, que tem como objetivo tornar acessível vídeos pedidos no twitter e o Open

AD4, tenho mais liberdade para descrever imagens estáticas, podendo escolher

quais eu tenho  interesse em descrever.

Por fim concluo, que nunca me imaginei obtendo interesse em aprofundar os

estudos na área da deficiência visual até ter contato. De acordo com esse contexto

acadêmico, continuei com o tema de educação precoce, porém especificamente

4 Link: https://imagemacessivel.com.br/openad/ ( disponível em 8 de fevereiro de 2022)

3 Link: https://twitter.com/LegendaAqui?s=20 ( disponível em 8 de fevereiro de 2022)

2 Link: https://cead.unb.br/guiadeacessibilidade ( disponível em 8 de fevereiro de 2022)

1 Link: https://cbee2021.faiufscar.com/anais#/trabalho/5419 ( disponível em 8 de fevereiro de 2022)

https://imagemacessivel.com.br/openad/
https://twitter.com/LegendaAqui?s=20
https://cead.unb.br/guiadeacessibilidade
https://cbee2021.faiufscar.com/anais#/trabalho/5419
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para crianças com deficiência visual. Dessa maneira, escolhendo o seguinte tema

para este trabalho de conclusão de curso: “A educação precoce para crianças com

deficiência visual no Distrito Federal: desafios no atendimento especializado na

perspectiva dos docentes.”
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PARTE II
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

É necessário discorrer sobre a educação como direito para entender o ponto

de vista desta monografia. A educação é reconhecida no ordenamento jurídico

internacional como direito humano e está fundamentada na esfera da 2ª dimensão

dos direitos, ou seja, sendo direito essencial na garantia à proteção da dignidade da

pessoa humana. (Nozu, Icassati e Bruno, 2017; Monteiro, 2014). A Constituição

Federal de 88 assegura “a educação, direito de todos, (...) visando ao pleno

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua

qualificação para o trabalho.” (Brasil, 1988)

Nozu, Icassati e Bruno (2017) defendem que o acesso à educação é

compreendido metaforicamente como um direito de acessibilidade a outros direitos.

Teixeira (1947) compreende a educação como justiça social. Segundo ele:

“democracia consiste nessa conquista da igualdade de oportunidades pela

educação. Democracia é, literalmente, educação” (1947, p.35). Em consonância, a

Constituição Federal, em seu artigo 206 aborda o princípio da “igualdade de

condições para o acesso e permanência na escola''.

Dessa forma, a educação é um mecanismo para ultrapassar as

desigualdades sociais, econômicas e educacionais. Torna-se a própria afronta contra

o sistema político de engendramento social acrítico. Nesse sentido, o ingresso de

todos os educandos, a permanência nas unidades escolares e o acesso ao ensino e

ao aprendizado de qualidade e integral ao seu pleno desenvolvimento significa o

funcionamento da democracia.

Em continuidade, defendendo o ambiente escolar como um espaço de

resistência e de ato político, faz-se necessário vencer barreiras de desigualdades

impostas na história da educação. Ressalta o pensamento de Vigotski( 1983) que a

educação é um processo fundamental no desenvolvimento das qualidades dos

educandos, principalmente para as crianças com deficiência. Dessa forma, há a

necessidade de construir um ambiente que proporciona a esse público condições de

igualdade em um ambiente pré dito desigual.

Ainda sobre Vigotski (1983), o conceito de deficiência se respalda no

conceito social. Para o autor, a humanidade vencerá as deficiências no campo

pedagógico. Nesse viés, aborda-se a importância da garantia da educação especial

na perspectiva inclusiva. A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) - Lei nº 9.394/96, define
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a educação especial como "modalidade de educação escolar oferecida,

preferencialmente, na rede regular de ensino aos educandos com deficiência,

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.”

Porém, por muito tempo a educação especial se baseava em um atendimento

especializado substitutivo à educação regular, ocasionando a exclusão educacional.

No Brasil, as pessoas com deficiência eram tratadas exclusivamente na área da

saúde, porém depois da segunda guerra mundial surgem atendimentos na vertente

psicopedagógica, trazendo a mesma influência das reformas dos sistemas

educacionais idealizados pelo movimento escola-novista. (ROGALSKI, 2010;

MENDES, 2010)

Cunha (1988) afirma que apesar dessa mudança que defendia a diminuição

da desigualdade, os diagnósticos e análise do nível intelectual contribuíram de forma

significativa para a exclusão desse público nas escolas regulares. Sendo assim, os

alunos com deficiência que acessaram as escolas poderiam escolher entre duas

alternativas, as escolas especiais filantrópicas que não garantiam a escolarização ou

as classes especiais nas escolas públicas, na qual era mais um dispositivo de

exclusão, do que propriamente de escolarização.

Hodiernamente, a educação especial está pautada na perspectiva inclusiva

sendo uma modalidade presente em todo o sistema escolar, transversal a todos os

níveis educacionais. Segundo a Política Nacional de Educação Especial na

Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), constitui público da educação especial os

alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas

habilidades/superdotação. Alunos com deficiência são “aqueles que têm

impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial”

(Brasil, 2008). Alunos com transtornos globais do desenvolvimento “são aqueles que

apresentam alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na

comunicação, um repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e

repetitivo.”(Brasil,2008). Por fim, define-se alunos com altas

habilidades/superdotação aqueles que demonstram potencial elevado em uma ou

mais das áreas “ intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes.” (Brasil,

2008)

Outra previsão da Política de 2008, refere-se à função da educação especial

na oferta do atendimento educacional especializado. Seu objetivo é complementar
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ou/e suplementar a formação do indivíduo visando a autonomia e independência

educacional e social (BRASIL, 2008). De acordo com o decreto Nº 7.611, de 17 de

novembro de 2011, em seu artigo 2º:

Art. 2º A educação especial deve garantir os serviços de apoio especializado
voltado a eliminar as barreiras que possam obstruir o processo de
escolarização de estudantes com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação (Brasil, 2011)

As atividades do Atendimento Educacional Especializado (AEE) são

diferentes das realizadas nas salas de aula regulares, tendo como objetivo

complementar e/ou suplementar a formação e a escolarização do educando, visando

a plena autonomia e independência no ambiente escolar e social. Dessa forma, o

AEE “disponibiliza programas de enriquecimento curricular, o ensino de linguagens e

códigos específicos de comunicação e sinalização, ajudas técnicas e tecnologia

assistiva, dentre outros” (Brasil 2008). Conforme a Política Nacional de Educação

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) o AEE é ofertado:

Em todas as etapas e modalidades da educação básica, o atendimento
educacional especializado é organizado para apoiar o desenvolvimento dos
alunos, constituindo oferta obrigatória dos sistemas de ensino e deve ser
realizado no turno inverso ao da classe comum, na própria escola ou centro
especializado que realize esse serviço educacional. (BRASIL,2008)

A educação precoce, que é o foco desta pesquisa, é um atendimento

educacional especializado oferecido desde o nascimento aos três anos para

crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, autismo e

nascidas prematuras. No Distrito Federal a oferta acontece em 16 unidades

espalhadas por todas as regionais, em Centros de Educação Infantil e nos Centros

de Ensino Especial, como o pesquisado por essa monografia o “Centro de Ensino

Especial de Deficientes Visuais” (Brasília,2018)5

Esse serviço está contemplado na Política Nacional de Educação Especial

na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) como “intervenção precoce”, segundo

a normativa a inclusão escolar tem sua gênese na educação infantil, na qual

desenvolve a base indispensável para a formação do conhecimento e do

desenvolvimento da criança.

Do nascimento aos três anos, o atendimento educacional especializado se
expressa por meio de serviços de intervenção precoce que objetivam

5 Informação disponível no site da secretaria do Distrito Federal. Disponível em:
https://www.educacao.df.gov.br/atendimento-desde-os-primeiros-dias-de-vida/#:~:text=Atualmente%2C%20to
das%20as%20Regionais%20de,31%20anos%20no%20Distrito%20Federal .Acesso em 18 de fev. de 2022

https://www.educacao.df.gov.br/atendimento-desde-os-primeiros-dias-de-vida/#:~:text=Atualmente%2C%20todas%20as%20Regionais%20de,31%20anos%20no%20Distrito%20Federal.Acesso
https://www.educacao.df.gov.br/atendimento-desde-os-primeiros-dias-de-vida/#:~:text=Atualmente%2C%20todas%20as%20Regionais%20de,31%20anos%20no%20Distrito%20Federal.Acesso
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otimizar o processo de desenvolvimento e aprendizagem em interface com
os serviços de saúde e assistência social. (BRASIL, 2008- Grifo da autora)

Ressalta-se que a pesquisa está delimitada no estudo do atendimento para

crianças com deficiência visual. Dessa forma, destaca a definição do Censo MEC/

INEP (2020) para cegueira que é a “perda total da função visual ou pouquíssima

capacidade de enxergar” (p.7) e da baixa visão que “perda parcial da função visual''.

Nesse caso, o aluno possui resíduo visual, e seu potencial de utilização da visão

para atividades escolares e de locomoção é prejudicado, mesmo após o melhor

tratamento ou a máxima correção óptica específica” (p.7).

Com objetivo de justificar a relevância da pesquisa em âmbito acadêmico foi

realizado o mapeamento da produção de conhecimento produzidos nos anos de

2008 a 2021 nas bases de dados Educaç@ Fundação Carlos Chagas (FCC) e na

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). Foi utilizado os

descritores “educação precoce e deficiência visual”. Ressalta-se que na base de

dados da FCC não foram encontrados resultados para essa pesquisa. Porém ao

utilizar somente o descritor “deficiência visual” foram encontrados 52 artigos, mas ao

analisar os resumos delimitou-se a sete artigos que contemplam a temática da

educação como podemos ver no gráfico.

Gráfico 1- Disciplinas pesquisadas nos artigos

Fonte: Base de dados da Fundação Carlos Chaga

Ao analisar o gráfico percebemos os enfoques das pesquisas com o público

da deficiência visual nos estudos das disciplinas física, educação física, língua

portuguesa e matemática. As pesquisas preocupam-se em como abordar essas

disciplinas de uma forma inclusiva, analisando as adaptações curriculares, os
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atendimentos especializados e o uso do braille no processo de ensino e aprendizado

desses componentes curriculares. A pesquisa da trajetória no ensino superior, vem

como virtude de dar voz a esse público alvo e narrar a perspectiva do vencimento

de barreiras na educação básica e o ingresso no superior. Além de alertar para a

necessidade de avançar em prerrogativas práticas que atendam a necessidade dos

discentes.

O artigo intitulado “A inclusão na Educação infantil: o estudo de caso de uma

criança com deficiência visual” de autoria de Mey de Abreu Van Muster e Camila de

Moura Costa, publicado em 2017, tem como objetivo relatar a importância da

mediação no processo de desenvolvimento de uma criança com deficiência visual

em uma turma da educação infantil. No artigo as autoras trazem situações em que

demonstram a mediação oral e através do toque das educadoras direcionando a

criança para realização das atividades, mas respeitando a autonomia. Também

demonstram situações que faltam mediação adequada para contextualizar a criança,

para que ela participe integralmente das atividades realizadas com a turma.

Na base de dados BDTD foram encontradas setes produções, sendo apenas

uma tese. Outro ponto que se destaca é que apenas duas produções abordam sobre

o assunto deficiência visual e educação precoce em conjunto.

Quadro 1- Produções de conhecimento encontradas na Base de Dados de Teses e
Dissertações

Título da Produção Tese/ Dissertação Ano  de Publicação

Educação precoce e a
constituição do sujeito: o
avesso do especialista

Dissertação 2016

Estimulação precoce, o
trabalho pedagógico e a
criança com deficiência
na Creche

Dissertação 2016

Um olhar sobre o uso de
tecnologias digitais no
atendimento educacional
especializado: educação
precoce do sistema
público de ensino do
Distrito Federal

Dissertação 2018
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Atuação e formação em
estimulação precoce:
caracterização da
percepção dos
profissionais em três
instituições.

Dissertação 2014

Design orientado para o
tato: diretrizes de
representação de figuras
táteis para o estímulo
precoce em crianças com
deficiência visual

Tese 2019

Educação especial e
educação infantil:uma
análise de serviços
especializados no
município de Porto Alegre

Dissertação 2011

Atendimento Educacional
Especializado à criança
com baixa visão de zero a
três anos na educação
infantil

Dissertação 2016

Fonte: Dados de busca no site: https://bdtd.ibict.br/vufind/. Acesso em 10 de fev.2022

Na dissertação “Atendimento Educacional Especializado à criança com baixa

visão de zero a três anos na educação infantil'' de autoria de Laís Carla Simeão da

Silva Santos. A pesquisa afirma, através da observação de dois alunos de três anos

com baixa visão no AEE e nas atividades realizadas na sala comum, a importância

do brincar e da socialização. A autora também aponta sobre o cuidar presente nas

falas das professoras entrevistadas, ela conclui que o trabalho com enfoque para os

cuidados fisiológicos e emocionais é uma herança do assistencialismo.

Na dissertação “Um olhar sobre o uso de tecnologias digitais no atendimento

educacional especializado: educação precoce do sistema público de ensino do

Distrito Federal”, a autora Cássia Vânia Lucas Zanardes aborda a importância do

brincar no desenvolvimento integral e o manuseio da tecnologia nos atendimentos

da educação precoce. A autora considera que os jogos auxiliam na construção do

pensamento imaginativo, fazendo com que a criança crie o mundo de fantasia e viva

seus desejos e sentimentos. A tecnologia se orienta como um recurso didático que

https://bdtd.ibict.br/vufind/
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oportuniza à criança o desenvolvimento e estimulação de suas habilidades, através

de uma mediação do educador.

Perante o exposto, conclui-se que as pesquisas na temática sobre educação

precoce e deficiência visual são escassas. Para Bolsanello (2003), as poucas

pesquisas e publicações brasileiras sobre educação precoce reflete no agir do

profissional da educação, além de não permitir:

uma visualização de como realmente ocorrem as práticas, tanto avaliativas
como de intervenção, no âmbito desse atendimento, bem como as
concepções que direcionam a atividade dos profissionais nele envolvido
(BOLSANELLO, 2003, p.345)

Diante deste contexto, delimita-se o problema de pesquisa: "Como se

organizam os serviços de educação precoce para crianças com deficiência visual no

Distrito Federal e quais são os desafios encontrados na perspectiva dos docentes?”.

A partir do questionamento, a pesquisa possui como objetivo geral: conhecer os

serviços de educação precoce ofertados no centro de ensino especializado para

deficiência visual do Distrito Federal e identificar os desafios desta prática na

perspectiva dos docentes. E como objetivos específicos:

i) Analisar os documentos do Distrito Federal e os documentos institucionais

do centro de ensino especializado, a fim de identificar a concepção de

educação inclusiva e de educação precoce;

ii) Identificar, a partir da análise dos documentos, de que forma está

estruturado o serviço de educação precoce para crianças com deficiência

visual;

iii) Verificar, na perspectiva dos docentes que atuam no centro de ensino

especializado para deficiência visual, os desafios para a oferta da educação

precoce.

Nesse ínterim, a pesquisa respalda-se na abordagem qualitativa, que de

acordo com Creswell (2007, p.186) é interpretativa, pois o pesquisador através do

contexto sociopolítico e histórico analisa e interpreta os dados e “tira conclusões

sobre seu significado, pessoal e teoricamente, mencionando as lições aprendidas e

oferecendo mais perguntas a serem feitas”. O presente estudo delimita-se através
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de um estudo de caso que provém da instituição pesquisada ser a única do Distrito

Federal (DF) especializada na educação de pessoas com deficiência visual.

A produção de dados configura-se na entrevista narrativa com duas

professoras da Secretaria da Educação do DF que atuam na educação precoce do

CEEDV, realizada por meio da plataforma Teams, que foi gravada e transcrita.

Segundo Bohnsack (2020, p. 118) “narrativas são a expressão de experiências

próprias", sendo assim, o entrevistado reproduz a sua vivência e experiência

focalizando a construção de sua identidade. Também foi utilizado questionário de

perfil do entrevistado e a análise documental que

representa um método utilizado para levantamento de informações fatuais de
documentos a partir de questões ou hipóteses de interesse, tendo em vista
que estes já prontos e imutáveis podem ser representativos das ideias de um
período ou grupo social específico.( SOLIDADE, LUDKE e ANDRÉ, s.d)

Dessa forma, para conhecer a instituição pesquisada foi analisado o Projeto

Político Pedagógico do CEEDV de 2021, vale ressaltar que o documento foi

reestruturado a fim de atender o contexto da pandemia do COVID 19, na qual os

atendimentos oferecidos pela instituição estavam ocorrendo de forma remota. Sendo

assim, a construção do PPP foi realizada através da plataforma do GOOGLE MEET.

Com finalidade de contemplar os objetivos da pesquisa, a presente

monografia foi estruturada em três capítulos. O primeiro capítulo analisa o direito das

crianças de 0 a 3 anos com deficiência visual, através dos documentos como leis,

decretos e documentos norteadores sobre a educação do Brasil e especificamente

do Distrito Federal, além de documentos internacionais que influenciaram a trajetória

da garantia da educação para as pessoas com deficiência visual. O segundo

capítulo se delimita na organização do atendimento da Educação Precoce,

explicitando como está prevista a educação precoce e a deficiência visual nas

normativas distritais e nacionais e a orientação e prescrição dos requisitos para

atuar no atendimento. O terceiro capítulo aborda sobre a análise de dados através

de entrevistas narrativas com as professoras do CEEDV, contemplando a

organização pedagógica e os desafios encontrados no atendimento da educação

precoce.

Por fim, os capítulos são seguidos das considerações finais que concluíram

esta monografia. Logo em seguida, a parte III é composta pelas perspectivas futuras
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que abordam sobre minha pretensão de continuidade dos estudos e realização

profissional depois da graduação; das referências usadas nesta pesquisa, da carta

de apresentação direcionada ao Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais-

CEEDV, do roteiro de entrevista  e do questionário de perfil do entrevistado.
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CAPÍTULO 1. A EDUCAÇÃO COMO DIREITO FUNDAMENTAL NA GARANTIA
DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA VISUAL

Este capítulo tem como objetivo analisar as normativas nacionais e distritais

em linha temporal que preveem o direito à educação para a criança com deficiência

destacando a educação especial e o atendimento especializado. A fim de

compreender a educação precoce como um direito da criança previsto nas

normativas, o capítulo está estruturado em dois tópicos: 1.1 A educação enquanto

direito da criança com deficiência no Brasil e o 1.2. Direito à Educação para a

criança com deficiência no Distrito Federal

1.1  A educação enquanto direito da criança com deficiência no Brasil

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUHD, 1948) proclama no

artigo 1º que todos nascem livres e com direito à dignidade. No artigo 26 destaca-se

o direito à educação, visando o fortalecimento dos direitos humanos e da liberdade,

através da gratuidade da educação básica orientada na formação e no pleno

desenvolvimento da personalidade humana.

A lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961 denomina as

pessoas com deficiência como excepcionais. No artigo 88 declara que a educação

“deve, no que for possível, enquadrar-se no sistema geral de educação, a fim de

integrá-los na comunidade” e no artigo 89 explicita que toda iniciativa privada

aprovada pelos conselhos estaduais, ao tratar sobre “a educação de excepcionais”

receberia “dos poderes públicos tratamento especial mediante bolsas de estudo,

empréstimos e subvenções”. Claras (2015) destaca que apesar da atenção

destinada à educação especial pelo estado, a educação das pessoas com

deficiência ainda estava em caráter assistencialista e longe do ramo educacional. A

autora também salienta que as instituições especializadas cresceram em virtude de

pertencerem ao setor privado como previsto no artigo 89. Tal crescimento alertou o

Estado para a necessidade de criação de leis próprias que regulamentam e

orientam de forma administrativa e pedagogicamente a educação especial,
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Em 1988 é proclamada uma nova carta magna e a educação é posta como

direito social que visa a melhoria da condição social, sendo dever do Estado e da

família e de competência da União, Distrito Federal, estados e municípios,

objetivando o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para a cidadania e ao

trabalho. A constituição declara que o atendimento educacional especializado para

pessoas com deficiência e a educação infantil para crianças até cinco anos são

deveres do Estado com a educação.

Em 1990 é criado o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que

expressa em conformidade com a Constituição de 1988 que todas as crianças e

adolescentes possuem direitos fundamentais e a garantia ao acesso às

oportunidades propícias ao desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social

e condições de liberdade e dignidade. Sobre a educação a lei declara no artigo 54, §

1º que “o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo” (Brasil,

1990)

Nesse mesmo ano acontece a conferência de Jomtien (1990) que reafirma

que a educação é para todos como expresso na DUHD. A declaração reconhece

que a educação é composta de falhas e que necessita de ações que efetivem o

direito à educação e na melhoria da qualidade do ensino. Evidencia o olhar atento

para as necessidades básicas de aprendizagem das pessoas com deficiência e

salienta que é necessário garantir o acesso à educação a todos os alunos.

Segundo Nozu, Icassati e Bruno (2017), em 1994, o discurso de uma

‘educação para todos’ passa a incorporar o ideário da escola inclusiva, com a

publicação da Declaração de Salamanca”. A declaração expressa que a inclusão é

essencial para a efetivação da dignidade humana e para usufruir dos direitos

humanos, refletindo na equalização de oportunidades que provêm de um ambiente

favorável, as escolas inclusivas.

Princípio fundamental da escola inclusiva é o de que todas as crianças
devem aprender juntas, sempre que possível, independentemente de
quaisquer dificuldades ou diferenças que elas possam ter. Escolas inclusivas
devem reconhecer e responder às necessidades diversas de seus alunos,
acomodando ambos os estilos e ritmos de aprendizagem (SALAMANCA,
1944)

Destarte, a Declaração de Salamanca defende que a escola inclusiva só terá

sucesso quando houver identificação precoce e estimulação de crianças com

deficiência na educação infantil. E acrescenta que esses programas educacionais
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devem ser desenvolvidos com enfoque de ocasionar “o desenvolvimento físico,

intelectual e social e a prontidão para a escolarização” (SALAMANCA, 1944)

Nesse mesmo ano no Brasil é publicada a Política Nacional da Educação

Especial de 1994. Segundo Zardo (2012) o documento possui extrema relevância,

pois é o primeiro movimento político de organização da modalidade da educação

especial no Brasil. É fundamentado na Constituição Federal de 1988 e no Estatuto

da Criança e do Adolescente (1990). O documento apresenta como público alvo

alunos com deficiência intelectual, visual, auditiva, física e múltipla, pessoas com

condutas típicas (problemas de conduta)e pessoas com altas habilidades/

superdotados. A política explícita que pessoas com condutas típicas são aquelas

com síndromes e quadros psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos que acarretam

o atraso do desenvolvimento e no prejuízo do relacionamento social, portanto

necessitam do serviço do atendimento especializado. E orienta o encaminhamento

desse público alvo para as escolas regulares aconteceriam no formato de integração

instrucional, limitando somente aqueles que fossem capazes de acompanhar as

atividades escolares no mesmo nível que os alunos sem deficiência.

Em 1996 a lei nº 9.394 estabeleceu as diretrizes e bases da educação

(LDB), na qual está em vigor até a presente data desta pesquisa. No artigo 4 declara

que é dever do estado com a educação pública garantir de forma gratuita a

educação básica dos 4 a 17 anos. Nota-se a não obrigatoriedade da educação para

crianças de zero a três anos, contudo nos incisos II e III que foram alterados pela lei

nº 12.796 de 2013, retrata a gratuidade da educação infantil às crianças de até 5

anos e sobre o atendimento educacional especializado gratuito em todas etapas e

modalidades do ensino para educandos com deficiência, transtornos globais do

desenvolvimento, altas habilidades. Em continuidade, organiza a educação infantil

no artigo 30 em creches para crianças de até três anos de idade e em pré-escolas

para crianças de 4 a  5 anos.

Em 2008, houve um grande avanço na organização e concepção da

modalidade da Educação Especial no Brasil, com a aprovação da nova Política

Nacional de Educação Especial direcionada na perspectiva da Educação Inclusiva.

Esse documento traz a educação especial como modalidade de ensino transversal

a todos os níveis da educação básica e passa a fazer parte das propostas

pedagógicas escolares. Possui como objetivo “assegurar a inclusão a todos os
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alunos com deficiência transtornos globais do desenvolvimento e altas

habilidades/superdotação”(p.14) através da garantia do acesso ao ensino regular,

aos níveis mais elevados da educação, da oferta do atendimento especializado e a

formação dos professores.

Nesse mesmo ano acontece a Convenção sobre os Direitos das Pessoas

com Deficiência (2008). No documento comentado sobre a Convenção, Paula (2008)

aborda que “o conceito de ‘inclusão’ refere-se ao processo de construção de uma

sociedade para todos e, portanto, os alvos de transformação são os ambientes

sociais e não a pessoa”. (BRASIL, 2008, p. 31). Dessa forma, destaca que o termo

de inclusão não deve ser usado e confundido com inserção ou integração. De

acordo com Nozu, Icassati e Bruno (2017) o termo inclusão se transformou nas

palavras chaves das políticas públicas contemporâneas, porém na sua maioria

usado de “forma polissêmica, ambígua e, por vezes, banalizada” (Nozu, Icassati e

Bruno, 2017)

Roger Slee (2011) afirma que a educação inclusiva é um projeto educacional

crítico com objetivo do desmantelamento da exclusão. Além de ser um direito do

indivíduo a inclusão socialmente, culturalmente e intelectualmente (Bernstein, 1996).

Em conformidade, Nozu, Icassati e Bruno (2017) abordam que a inclusão não deve

ser discutida no campo político, mas como um “direito humano e uma reforma

essencial ao desenvolvimento da cidadania”. Além disso, Mendes (2010) defende

que uma sociedade inclusiva é de extrema importância para o desenvolvimento do

estado democrático.

Para Mantoan (2003) a inclusão implicou em uma mudança no paradigma

educacional, a autora explica o significado de paradigma como modelo, conjuntos de

regras e acrescenta que a inclusão na educação acarretou uma crise de

paradigmas, ou seja, uma mudança na perspectiva de visão do mundo, através de

mudanças radicais. Na dissertação de mestrado, intitulada “Uma escola inclusiva

discurso de um coletivo”, Mantoan (2018) ressalta que para possibilizar as inclusões,

é necessário que a sociedade promova condições de acessibilidade para possibilitar

a independência das pessoas com deficiência, configurando a educação inclusiva

“um direito inquestionável e incondicional” (MANTOAN, 2018, p. 27)
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Em 2015 é proclamada a lei 13.146 que institui a Lei Brasileira de Inclusão da

Pessoa com Deficiência, e define as pessoas com deficiência de acordo com a

concepção do modelo social. Vejamos a definição da lei:

Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de
longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em
interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e
efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
(BRASIL,2015)

Dessa forma, destaca que a deficiência está em uma sociedade não

inclusiva, sendo necessário condições que promovam a acessibilidade para que a

pessoa com deficiência alcance autonomia em todos os aspectos, para que vivencie

uma vida digna com oportunidades em parâmetro de igualdade como previsto no

artigo 4 desta lei.

Nesse contexto, ressalta o papel da educação como agente oportunizador de

igualdade, autonomia e do pleno desenvolvimento da pessoa humana. Segundo o

artigo 27:

A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema
educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a
vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus
talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas
características, interesses e necessidades de aprendizagem.(BRASIL,2015)

A lei declara conforme a Constituição de 1988 que garantir uma educação de

qualidade à pessoa com deficiência é papel do estado, família, da comunidade

escolar e da sociedade. Sendo deveres do poder público avaliar e aprimorar o

sistema educacional inclusivo, para que garanta o acesso e permanência de

estudantes com deficiência, além de ofertar o ensino “do Sistema Braille e de uso

de recursos de tecnologia assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais dos

estudantes, promovendo sua autonomia e participação;” (BRASIL, § IV, 2015)

Por fim, finalizo esse capítulo com a lei Nº 13.257 publicada em 2016 que

trata do Marco Legal da Primeira Infância. No art. 4º declara que as políticas

públicas devem ser reformuladas a atender “à sua condição de sujeito de direitos e

de cidadã" (BRASIL,2016), que devem respeitar as individualidades do

desenvolvimento das crianças e “reduzir as desigualdades no acesso aos bens e

serviços que atendam aos direitos da criança na primeira infância”(BRASIL,2016).

Dessa forma, observamos que os direitos das crianças com deficiência estão
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respaldados nas normativas a fim de garantir o desenvolvimento integral, que visem

a dignidade da pessoa humana.

Conclui- se que as normativas da educação passaram por modificações ao

longo dos anos, assim como a concepção do direito às pessoas com deficiência à

educação. O primeiro documento de organização da modalidade da educação

especial, Política Nacional de Educação Especial (1994), trouxe a inclusão na

perspectiva da integração reforçando a padronização e o pensamento exclusivista

ao defender o acesso às pessoas com deficiência na sala regular apenas os que

acompanhavam o ensino no mesmo nível que os demais alunos. O segundo

documento, Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva (2008),

trouxe a modalidade da educação especial como transversal ao ensino regular de

forma não substitutiva, visando a promoção de serviços que oportunizem o pleno

desenvolvimento do estudante com deficiência, eliminando impedimentos para a

escolarização. As normativas da CF (1988), do ECA (1990), LDB (1996) e da lei

13.146 de 2015, declaram que a educação é direito subjetivo e gratuito das pessoas

com deficiência. Além da garantia a matrícula preferencial na educação regular de

ensino e o acesso aos serviços especializados que os auxiliam no aprendizado.

1.2 Direito à Educação para a criança com deficiência no Distrito Federal

A Lei Orgânica do Distrito Federal de 1993, em seu artigo 221 aborda a

educação como direito de todos, pautada nos ideais democráticos e no respeito à

humanidade e valorização da vida. Visando a formação integral da pessoa humana e

sua preparação para o exercício da cidadania e do trabalho, englobando a formação

nas áreas cognitiva, afetivo-social e físico-motora. Seguindo os princípios de

respeito ao pluralismo de ideias, de pensamentos filosóficos e políticos, de

universalização do atendimento educacional, da sua gratuidade e garantia de

acesso e permanência a todos.

A lei também prevê o atendimento educacional especializado em escolas

públicas e conveniadas e declara que é dever do poder público a garantia desse

atendimento em todos os níveis de ensino a todas as pessoas com deficiência e

superdotação. E o destino do “percentual mínimo de orçamento da educação para
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assegurar ensino especial gratuito a pessoas de todas as faixas etárias” (DISTRITO

FEDERAL, 1993).

No Decreto nº 22.912 de 2002 que estabelece sobre atendimentos

especializados, declara que os serviços devem ser oferecidos aos alunos com

deficiência após avaliação psicopedagógica, matriculados em entidades

educacionais públicas e particulares e em classes comuns ou especiais. Define que

classe especial tem caráter transitório para alunos com dificuldades severas de

aprendizagem ou/e comunicação que necessitam de apoio intenso e contínuo.

Dessa forma, ressalta que o atendimento em salas especiais não devem ser

permanentes, mas de maneira momentânea. Os serviços a serem oferecidos devem

auxiliar o estudante a vencer as barreiras que o impedem de vivenciar a

escolarização em salas regulares com integração inversa, “cuja constituição

obedeça à proporção de 1/3 de alunos sem deficiência, nas áreas de Deficiência

Intelectual, Deficiência Auditiva, Deficiência Física e Condutas Típicas de Síndrome”

(DISTRITO FEDERAL,2002).

A Lei n° 3.218 de 2003 que dispõe sobre a universalização da educação

inclusiva nas escolas da rede pública de ensino do Distrito Federal, estabelece os

prazos para que todas as escolas sejam inclusivas, cabendo ao poder público as

adaptações arquitetônicas dos espaços escolares, a formação continuada para os

professores da educação básica se tornarem aptos para atenderem as demandas do

público alvo da educação especial. A lei não extingue as escolas especiais, mas

autoriza as redes de ensino a permanecerem com os centros especiais para

atenderem casos excepcionais. Por fim, cabe à escola adaptarem seus currículos e

definirem o apoio especializado e a organização de sua estrutura pedagógica

inclusiva.

Em 2009 é instituída a Lei nº 4.317 que prevê regras e direitos às pessoas

com deficiência em todos os âmbitos da sociedade. Ao definir sobre o âmbito

educacional, afirma em conformidade com o exposto na Constituição Federal de

1988 que a educação é um direito fundamental, que visa o preparo da cidadania e a

qualificação do trabalho. No artigo 34, define que é dever do

Poder Executivo do Distrito Federal, à família, à comunidade escolar e à
sociedade, assegurar a educação de qualidade à pessoa com deficiência,
colocando-a a salvo de toda forma de negligência, discriminação, violência,
crueldade e opressão escolar. (DISTRITO FEDERAL,2009)
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Em continuidade, com o exposto pela lei o poder executivo deve criar e

incentivar programas na educação especial que atendam todas as necessidades de

todos os alunos com deficiência matriculados em todos os níveis e modalidades. É

dever assegurar as matrículas desses alunos em escolas próximas a suas

residências, sendo de caráter obrigatório as matrículas em estabelecimentos

educacionais públicos e privados.

Em 2010 a Secretaria de Educação do Distrito Federal publica as orientações

pedagógicas da educação especial, documento que orienta e organiza os

atendimentos oferecidos pela educação especial e sobre seu corpo docente. Aborda

a adaptação curricular, a estrutura das classes comuns do ensino regular na

concepção de salas inclusivas e as classes especiais regidas por professores

especializados. Defende o trabalho das duas salas em conjunto, com “ a interação

em atividades desenvolvidas pelas classes comuns e especiais” (DISTRITO

FEDERAL, 2010), através do diálogo pedagógico dos professores de ambas as

classes, garantindo dessa maneira o acesso e a permanência do estudante a sua

aprendizagem de forma integral e não discriminatória. Ao afirmar o caráter provisório

das classes especiais, define que de acordo com o desempenho, aprendizados e

evolução do estudante com deficiência, deve ser realizado uma avaliação por uma

equipe pedagógica, a fim de concluírem sobre  o seu  retorno às classes comuns.

O documento aborda sobre as salas especiais de cada especificidade

atendendo as necessidades dos educandos. Define a sala especial para estudantes

com deficiência visual, o espaço destinado a oferecer atendimentos nas etapas da

educação infantil e ensino fundamental,direcionado no desenvolvimento de técnicas

que visem a autonomia e independência da mobilidade do estudante e no apoio da

aprendizagem da alfabetização através do sistema braille, e da matemática através

do soroban. Também compete a sala especial:
•realizar a transcrição de materiais, Braille/tinta, tinta/Braille, e produzir
gravação sonora de textos;
• realizar adaptação de gráficos, mapas, tabelas e outros materiais didáticos
para uso de estudantes cegos;
• promover a utilização de recursos ópticos (lupas manuais e eletrônicas) e
não ópticos (cadernos de pauta ampliada, iluminação, lápis e canetas
adequadas)
• adaptar material em caracteres ampliados para uso de estudantes com
baixa visão, além de disponibilizar outros materiais didáticos;
• promover adequações necessárias para o uso de tecnologias de informação
e de comunicação

• orientar a elaboração de material didático-pedagógico que possam ser
utilizados pelos estudantes nas classes comuns; (DISTRITO FEDERAL,
2010)
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Nesse ínterim, as salas especiais têm como objetivo eliminar barreiras e

oferecer apoio, materiais adaptados e aquilo que for necessário para que os

estudantes com deficiência visual possam aprender e realizar as atividades

pedagógicas no mesmo patamar que os demais alunos. Segundo Zardo (2012), o

AEE é responsável pelo acesso, permanência, participação e aprendizagem ao

longo de sua vida escolar, tornando-se indispensável no processo de escolarização

do estudante com deficiência. Nessa perspectiva, interliga o defendido pela autora

com a importância das salas especiais para pessoas com deficiência visual, exposto

no documento das orientações pedagógicas.

Ainda sobre a garantia da educação para as pessoas com deficiência,

destaca o Plano Distrital da Educação (PDE 2015-2024), que possui como diretriz a

universalização do atendimento educacional, prioritariamente no sistema regular de

ensino, às pessoas com deficiência e aos superdotados. Dessa forma, a contemplar

a diretriz, o documento define a meta 4:

Universalizar o atendimento educacional aos estudantes com deficiência,
transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação,
com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade – TDAH, dislexia,
discalculia, disortografia, disgrafia, dislalia, transtorno de conduta, distúrbio
do processamento auditivo central – DPAC) ou qualquer outro transtorno de
aprendizagem, independentemente da idade, garantindo a inclusão na rede
regular de ensino ou conveniada e o atendimento complementar ou
exclusivo, quando necessário, nas unidades de ensino especializadas.
(DISTRITO FEDERAL,2015)

Salienta que a meta além de explicitar e ampliar o público de transtornos de

dificuldades de aprendizagem, não define idade para a universalização do

atendimento educacional como exposto no plano nacional de educação que limita

aos estudantes de 4 a 17 anos.Ao abordar “independente da idade”, contempla os

alunos com deficiência, transtorno de aprendizagem e altas habilidades de 0 a 3

anos, e aos demais públicos atendidos na educação de jovens e adultos.

A garantia da educação é pautada na organização do ensino de qualidade.

Nesse viés, a Secretaria de Educação publica o documento Currículo em

Movimento da Educação Básica- Educação Especial que tem como objetivo “dar

sentido ao pensar e ao fazer pedagógico comprometido com o ensino de qualidade

e com a perspectiva de acolhimento e respeito às diversidades” (DISTRITO

FEDERAL,2014). Segundo o currículo, para a realização da ação inclusiva nos



38

espaços escolares é necessário a garantia que o estudante com deficiência esteja

nas salas regulares aprendendo os mesmos conteúdos que os demais alunos, sem

exclusão, e caso necessário que o corpo docente realize as devidas adaptações.

Por fim, percebe-se uma movimentação nas normativas distritais direcionadas

no empenho para oferecer uma educação igualitária e inclusiva, organizando o

sistema educacional e orientando o corpo docente, para que atendam as

necessidades de todos os educandos da rede de ensino, oferecendo as estratégias

necessárias para a formação integral, direcionadas para o preparo do trabalho, do

exercício da cidadania,  da autonomia e independência no âmbito escolar e social.
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CAPÍTULO 2- A EDUCAÇÃO PRECOCE E A DEFICIÊNCIA VISUAL:
NORMATIVAS NACIONAIS E DO DISTRITO FEDERAL

A Constituição de 1988 prevê no artigo 227 a criação de programas de

prevenção e atendimento especializado para as pessoas com deficiência física,

sensorial e intelectual. A educação precoce foi prevista pela primeira vez na lei nº

7.853 de 1989, na qual prevê

[...] a inclusão, no sistema educacional, da Educação Especial como
modalidade educativa que abranja a Educação Precoce, a pré-escolar, as de
1º e 2º graus, a supletiva, a habilitação e reabilitação profissionais, com
currículos, etapas e exigências de diplomação próprios (BRASIL, 1989, art.
2º, § único, I, a).

Em 1994, o primeiro documento de organização da educação especial, a

PNEE previu a educação precoce como estimulação essencial e a definiu como

“conjunto de estímulos e treinamentos adequados, oferecido nos primeiros anos da

vida da criança já identificada como deficientes” (p.17) e a desenvoltura de

“atividades terapêuticas e educacionais voltadas para o desenvolvimento global”

(p.21) para crianças até 3 anos de idade. A lei orgânica do DF (1993) traz a garantia

para essas crianças em seu artigo 223 da oferta do atendimento em creches, além

de recursos e serviços especializados de educação e reabilitação, a fim de atender

suas necessidades.

O documento ``Diretrizes da estimulação precoce ``(1995) foi precursor na

organização do atendimento da educação precoce. Segundo o texto, o objetivo de

sua criação se interliga com o quantitativo desse serviço ofertado em campo

nacional de forma isolada, sendo necessário a uniformidade na sua estrutura e

organização pedagógica. O capítulo 2 -Definição e Padronização de Termos, aborda

sobre o conceito de “estimulação essencial” como substitutivo a intervenção

especial, respaldado na essência e característica do programa que visa a

estimulação da criança com deficiência, de maneira que evite ou minimize os

problemas e atrasos de desenvolvimento. Segundo as Diretrizes, esta é a definição

de estimulação precoce o:

Conjunto dinâmico de atividades e de recursos humanos e ambientais
incentivadores que são destinados a proporcionar à criança, nos seus
primeiros anos de vida, experiências significativas para alcançar pleno
desenvolvimento no seu processo evolutivo(BRASIL,1995.p.11)
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Segundo o texto, a expressão “conjunto dinâmico de atividades e de recursos

humanos e ambientais” refere-se às atividades realizadas através das interações

humanas ocorridas pelo brincar e pelo diálogo, ocasionando experiências

significativas que “consistem em vivências resultantes da interação ativa da criança

com os estímulos que o meio oferece para facilitar-lhe processos evolutivos no

próprio desenvolvimento infantil.”(BRASIL,1995. p.12)

A Resolução CNE/CEB Nº2, de 11 de setembro de 2001 que instituiu as

diretrizes nacionais para educação especial na Educação básica, em seu artigo 1º,

parágrafo único proclama que o atendimento escolar às crianças com deficiência

tem início na educação infantil e garante a educação especial sempre que

necessária, mediante avaliação. Na lei nº 4.317 de 2009 que institui a Política

Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência reforça a obrigatoriedade do

acesso à educação para a criança com deficiência desde a etapa da educação

infantil por intermédio do atendimento educacional especializado.

O decreto nº 7.611 de 2011 define que o apoio especializado ofertado pela

educação especial deve estar voltado para eliminar barreiras que impossibilitam o

processo de escolarização dos estudantes com deficiência. Nas diretrizes da

PNEEPI (2008) caracteriza que o atendimento especializado ofertado desde o

nascimento até os três anos se configura através da estimulação precoce6, “que

objetiva otimizar o processo de desenvolvimento e aprendizagem” (PNEEPI,2008).

No regimento da Rede pública de Ensino do Distrito Federal (2019), declara que o

programa está destinado “a promover o desenvolvimento biopsicossocial da criança

com deficiência, de risco ou atraso em seu desenvolvimento”(DISTRITO

FEDERAL,2019)

Dessa maneira, nota-se o respaldo para a criação da educação

precoce direcionado para crianças de 0 a 3 anos com encaminhamento mediante

avaliação médica (DISTRITO FEDERAL, 2018)7. O programa está previsto como um

direito das crianças com deficiência, transtorno de aprendizagem, autismo e

superdotação/ altas habilidades que se expressa como um serviço de atendimento

7 Informação retirada na página da SEDF. Disponível em:
https://www.educacao.df.gov.br/atendimento-desde-os-primeiros-dias-de-vida/

6 Termo usado no documento “Diretrizes da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva
(2008) para referir ao programa de educação precoce.
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especializado´na educação infantil. Porém, não prevê a garantia do acesso a esse

público, uma vez que a educação só é obrigatória a partir dos quatros anos

O programa possui papel primordial na promoção do desenvolvimento

integral, possibilitando a minimização de atrasos e barreiras à escolarização, em

virtude que a ausência de estímulos nessa faixa etária acarreta mudanças

emblemáticas como atraso no processo evolutivo da criança e aumenta “as chances

de transtornos psicomotores, sócio afetivos, cognitivos e de linguagem” (OLIVEIRA,

KUNZ, FIRMINO e SILVA 2018). O programa possui caráter preventivo, promovendo

experiências significativas e a prevenção ou minimização de déficits ou distúrbios

neuropsicomotores, além de proporcionar auxílio no desenvolvimento priorizando as

habilidades da criança por meio de atividades lúdico- pedagógicas direcionadas às

especificidades e necessidades. (SILVA, OTT E HAMMES, 2017).

Segundo Silva (1996) os estímulos trabalhados na educação precoce

necessitam estar em conformidade com o desenvolvimento adquirido pela criança.

Dessa forma, “sempre que ela responder positivamente a cada estímulo e

demonstrar perfeito domínio das habilidades estimuladas, deve-se passar a

estímulos mais elaborados, facilitando deste modo, seu desenvolvimento.” (SILVA,

OTT E HAMMES, 2017)

Porém, ao planejar as atividades da educação precoce direcionadas às

necessidades da criança, o professor não pode se limitar apenas nos

desenvolvimentos adquiridos. É necessário um equilíbrio entre os níveis de

desenvolvimento não alcançados e alcançados, usando como referência de

planejamento a zona de desenvolvimento proximal defendido por Vygotsky (1999),

que segundo o autor:
permite-nos delinear o futuro imediato da criança e seu estado dinâmico de
desenvolvimento, propiciando o acesso não somente ao que já foi atingido
através do desenvolvimento, como também àquilo que está em processo de
maturação (VYGOTSKY, 1999, p.113)

Dessa forma, ressalta a importância da mediação do professor através do

brinquedo, “recurso amplamente explorado nos Programas de Educação Precoce”

(SILVA, OTT E HAMMES, 2017). O brincar é fundamental para a criação da zona de

desenvolvimento proximal, além de possibilitar a construção de conhecimento, de

aprendizagem, de promoção de suas habilidades e proporciona a criança vencer

desafios e barreiras (ROVEDA, 2007; SILVA, OTT E HAMMES, 2017). Também está
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garantido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI,

2010) como eixo norteador, na qual permite à criança conhecer o eu e o mundo e

suas interações, possibilitando a elaboração de autonomia e incentivando a

curiosidade e a exploração do mundo físico e social.

Segundo a Base Nacional Comum Curricular “a interação durante o brincar

caracteriza o cotidiano da infância, trazendo consigo muitas aprendizagens e

potenciais para o desenvolvimento integral das crianças.” (BNCC,2017), na qual

estão interligadas com os direitos de aprendizagem na educação infantil previsto no

texto, sendo eles: o conviver, o brincar, o participar, o explorar, o expressar e o

conhecer-se. Para a criança com deficiência visual a interação e mediação é de

extrema relevância para ensiná-la a brincar (BRUNO, 1993 apud BRUNO, 2021).

Segundo Bruno (1993) a relação sujeito- objeto, no caso de uma criança com

deficiência visual ocorre através de um adulto, sendo um processo dialético que se

transforma em uma relação objetiva. Ou seja, a criança vidente ao olhar os

brinquedos, objetos do dia a dia e as ações decorrentes do cotidiano desperta uma

curiosidade e transforma em brincadeiras que transmitem sua cultura. Já para

possibilitar essas experiências para a criança com deficiência visual, são

necessários o diálogo e a explicação do contexto, possibilitando à criança segurar

os objetos e explorá-los através do toque, para que futuramente ela crie sua própria

brincadeira com os objetos já conhecidos.

Destarte, a Orientação Pedagógica- Atendimento Educacional Especializado

à criança de 0 a 3 anos (2005) possui como objetivo geral a promoção do

desenvolvimento das potencialidades da criança através da interação e

comunicação e de atividades significativas e lúdicas, tendo como objetivo específico

o favorecimento do brincar e dos jogos em grupo que oportunizam a valorização dos

elementos psicoafetivos. Segundo Carvalho (2021, p. 55) “as atividades lúdicas no

ambiente escolar transformam o brinquedo e o brincar em atividades mobilizadoras

para a criança”.

O documento supracitado organiza o programa na abordagem metodológica

fundamentada no teórico Vygotsky, visando a “importância das reflexões sobre o

processo de formação das características psicológicas das crianças na interação”

(DISTRITO FEDERAL, 2005); no pressuposto teórico de Piaget com os estágios do

desenvolvimento cognitivo: sensório-motor, pré-operacional, operacional concreto e

operacional formal; e Wallon, que defende o contato corporal entre a mãe e a
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criança como preconizador do fortalecimento do desenvolvimento da linguagem,

além de fortalecer o vínculo afetivo entre os dois.

O programa defende a plena participação da família, possibilitando a

continuidade das atividades realizadas no ambiente escolar na extensão do lar.

Segundo Silva, Ott e Hammes(2017) o programa supera a lógica do isolamento

social histórico, ao atuar com as famílias as orientando, conscientizando e

acolhendo, através de atendimento de apoio aos pais como previsto na orientação.

Destaca-se que nas Diretrizes Educacionais sobre Estimulação Precoce (1995)

declara-se que é direito da família a participação no processo de estimulação das

habilidades e competências da criança com deficiência e o recebimento de

orientação relacionado a deficiência, visando a compreensão dos pais e o apoio ao

desenvolvimento e o entendimento que o laudo não o impossibilita de ter uma vida

digna e independente.

Ainda sobre a educação precoce nas normativas, o documento Orientação

Pedagógica da Educação Especial do DF (2010), não aprofunda sobre o serviço e

apenas cita o público alvo: crianças de 0 a 3 anos e 11 meses. E declara que o

programa possibilita ao “estudante o atendimento educacional em ambientes

socialmente menos restritivos, preferencialmente nas classes comuns de ensino

regular.” (DISTRITO FEDERAL,2010).

O Plano Distrital do DF (2014) não define o atendimento da educação

precoce como meta, mas em estratégias, pois o programa não é atendimento de

oferta obrigatória da educação. A meta 1 trata sobre universalizar o atendimento da

educação infantil das crianças de quatro a cinco anos e ampliar as creches para

crianças de 0 a 3, atendendo no mínimo 60% até o final da vigência. As crianças

com deficiência matriculadas nessa etapa estão contempladas em duas estratégias

desta meta, sendo elas:
1.14 – Orientar às instituições educacionais que atendem crianças de 0 a 5
anos que agreguem ou ampliem, em suas práticas pedagógicas cotidianas,
ações que visem ao enfrentamento da violência, a inclusão e o respeito, a
promoção da saúde e dos cuidados, a convivência escolar saudável e o
estreitamento da relação família-criança-instituição.
1.19 – Universalizar os atendimentos da educação inclusiva voltados para
estudantes da educação infantil com deficiência, transtorno global do
desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, garantindo a
acessibilidade. (DISTRITO FEDERAL, 2014)

E a educação precoce é previsto em duas estratégias, sendo elas:
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1.16 – Articular com os órgãos competentes a inclusão no programa passe
livre estudantil dos responsáveis pelos estudantes da educação infantil e da
educação precoce
1.18 – Promover o atendimento da educação precoce, preferencialmente nos
centros de educação especial, e adequar os centros de educação infantil com
estrutura física apropriada (piscinas, salas de multifunções e outros),
garantindo educação de qualidade

Dessa forma, as estratégias contemplam o previsto na CF 88, que a

educação, transporte, segurança são direitos sociais, na lei orgânica do DF em

relação ao direito ao acesso à educação as crianças com deficiência, e a previsão

da estrutura do ambiente escolar estruturado para promover a inclusão. O

documento Saberes e Práticas da Inclusão (2004) afirma que a educação infantil vai

além do quesito do cuidar, mas consiste em ferramenta para oportunizar a criança a

trilhar o caminho da cidadania, através da realização do potencial em sua

integralidade. Destarte, defende que o processo educacional deve começar desde

do nascimento, promovendo a construção das estruturas afetiva, social e cognitiva.

A meta 4 visa a universalização do atendimento educacional ao público alvo

da educação especial em todas as idades. E contempla a educação precoce na

estratégia 26:

Ampliar a oferta de vagas para o atendimento educacional especializado na
educação precoce, como complementar e preventivo, abrindo novas turmas,
preferencialmente, nos centros de ensino especial, de acordo com as
demandas regionais. (DISTRITO FEDERAL, 2014)

Nesse ínterim, a oferta de vagas de todas as etapas e modalidades da

educação oferecida pelo DF é organizada anualmente no documento “Estratégia de

matrícula do Distrito Federal”. Segundo a normativa de 2022 a educação precoce é

realizada em Centros de Ensino Especial, nos Centros de Atendimento Integral à

Criança (CAIC), nos Centros de Educação Infantil (CEI) e nos Jardins de Infância

(JI), para crianças que apresentem atraso no desenvolvimento, que possui

diagnóstico ou hipótese de deficiência ou TEA. Destaca-se que as crianças com

deficiência visual, surdocegueira e outras associadas deverão ser atendidas no

CEEDV, na qual utilizam recursos estimuladores “destinados à promoção das

potencialidades e ao desenvolvimento de habilidades e competências visuais,

valorizando o papel dos pais e/ou responsáveis.” (DISTRITO FEDERAL,2022)
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O texto organiza o programa em duas turmas, a primeira é destinada às

crianças de até seis meses e com atendimento aos pais ou responsáveis, atendidos

por um professor de educação física e um de atividades de forma individual com

duração de 50 minutos, duas vezes por semana. Além de que os professores devem

destinar seis horas aulas residuais obrigatórias para o atendimento da família,

presencial ou de forma híbrida. A segunda turma não prevê o atendimento dos pais,

destinado a crianças de 0 a 3 anos e 11 meses, com atividades realizadas em

grupos ou individualmente com duração de 50 minutos, podendo ser duas ou três

vezes na semana. As crianças ao completarem quatro anos de idade terão vagas

garantidas nas unidades escolares da rede pública.

Por fim, vale ressaltar sobre as diferentes nomenclaturas destinadas à

educação precoce encontradas nas normativas aqui apresentadas. Ao passar dos

anos, o atendimento sofreu mudanças nos termos. Observa que educação precoce

e estimulação precoce são encontrados como sinônimos.
Todavia, convém ressaltar que estimulação precoce, intervenção precoce e
estimulação essencial são serviços da saúde, terapêuticos, clínicos, com fins
a cuidar da saúde dos bebês e crianças; enquanto a Educação Precoce é um
atendimento vinculado à educação, como um serviço de AEE, com a
finalidade de educar, embora na Educação Infantil sejam indissociáveis as
ações de educar e cuidar (MIRANDA e SÁ, 2018)

A estimulação precoce na perspectiva da saúde possui apenas dois

documentos, a primeira publicada em 2013 pelo Ministério da Saúde intitulado como

Diretrizes de Atenção à Saúde Ocular na Infância: Detecção e Intervenção Precoce

à Prevenção de Deficiências Visuais – Brasil, possui como enfoque exclusivo à área

da deficiência visual, não contemplando as outras deficiências. O documento possui

como objetivo “oferecer orientações às equipes multiprofissionais para o cuidado à

saúde ocular da criança abrangendo o pré-natal, neonatal e até o final da infância”

(BRASIL,2013) e não limita o atendimento a crianças até 3 anos anos de idade,

estendendo até as pessoas menores de 16 anos.

O segundo documento foi publicado em 2016 intitulado Diretrizes de

estimulação precoce: crianças de 0 a 3 anos com atraso no desenvolvimento

neuropsicomotor. O texto define como um programa de acompanhamento de

intervenção clínico-terapêutica multiprofissional com bebês de alto risco e com

crianças pequenas acometidas por patologias orgânicas, principalmente em

decorrência a Síndrome Congênita do Vírus Zika, “buscando o melhor
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desenvolvimento possível, por meio da mitigação de sequelas do desenvolvimento

neuropsicomotor, bem como de efeitos na aquisição da linguagem, na socialização e

na estruturação subjetiva.” (BRASIL,2016)

Dado o exposto, os programas de estimulação precoce e educação precoce

são de extrema importância no papel precursor do desenvolvimento da criança,

sendo distintos no campo de atuação, o primeiro visa o desenvolvimento

neuropsicomotor da criança e o segundo tem como precursor desenvolver as áreas

social, psicomotores, sócio afetivos, cognitivos e de linguagem, direcionado para a

autonomia e independência da criança e sua atuação como cidadão.

2.1 Formação e atuação dos docentes da Educação Precoce do DF: o que é
necessário para ser um professor deste programa?

Segundo a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional é dever da União, Estados, municípios e do Distrito Federal

promover a capacitação continuada dos profissionais da educação. A Resolução

CNE/CEB nº 2 de 2001 considera professores capacitados aqueles que tiveram em

sua formação conteúdos sobre educação especial e que estejam aptos para

identificar as necessidades dos estudantes.
§ 2º São considerados professores especializados em educação especial
aqueles que desenvolveram competências para identificar as necessidades
educacionais especiais para definir, implementar, liderar e apoiar a
implementação de estratégias de flexibilização, adaptação curricular,
procedimentos didáticos pedagógicos e práticas alternativas, adequados ao
atendimentos das mesmas, bem como trabalhar em equipe, assistindo o
professor de classe comum nas práticas que são necessárias para promover
a inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais.
(BRASIL,2001)

De acordo com Neto (2011) a competência do profissional da educação se

constrói na sua formação e no cotidiano escolar. Dessa forma, o professor que irá

atuar na educação especial precisa deter da teoria para que aplique esses

conhecimentos na prática e através da prática construa novas competências e

habilidades para melhor atender os alunos, planejando e reformulando sua ação

pedagógica que contemple as necessidades do educando. No Plano Nacional da

Educação de 2014 a 2024 a formação continuada é prevista na meta 16 como

garantia a todos os profissionais da educação básica, sendo que o acesso à

formação continuada seja de acordo com a área de atuação, visando contemplar
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através das formações as necessidades e demandas dos docentes.

Em 2020 foi publicado a Resolução CNE/CP Nº 1 que institui a Diretrizes

Curriculares Nacionais para a Formação Continuada e a Base Nacional Comum

para a Formação Continuada de Professores da Educação Básica (BNCC- formação

continuada), que considera competência profissional o conjunto de saberes para

propiciar o pleno desenvolvimento do estudante, o efetivo conhecimento das

metodologias de ensino, dos processos de aprendizagem e da realidade social,

cultural e local. Esses conhecimentos estão consolidados em três dimensões:

● conhecimento profissional;

● prática profissional;

● engajamento profissional.

O texto traz como formação continuada e como componente essencial para o

desempenho, a prática e a qualificação profissional do docente que é um agente

mediador da aprendizagem do educando. Para que isso ocorra, o art. 7º destaca que

a formação deve contemplar cinco características essenciais: foco no conhecimento

pedagógico do conteúdo, que visa o conhecimento dos processos de

aprendizagens; uso de metodologias ativas de aprendizagem, o processo de

aprendizagem tem sua gênese no planejamento do docente e ocorre através dos

seus participantes; trabalho colaborativo entre pares, “a formação é efetiva quando

profissionais da mesma área de conhecimento, ou que atuem com as mesmas

turmas, dialoguem e reflitam sobre aspectos da própria prática” (BRASIL, 2020);a

duração prolongada da formação, é necessária pois o profissional enquanto papel

de educando possa “praticar, refletir e dialogar sobre a prática” (BRASIL, 2020) e em

consequência mudar sua atuação pedagógica; e por fim a coerência sistêmica,

justificada que a formação só possui efetividade quando conversa com as políticas

de educação, com a realidade escolar que o professor está inserido, com a

possibilidade de plano de carreira e a progressão salarial.

O documento Orientação Pedagógica (2010), declara que para trabalhar

como professor do Centro de Ensino Especial (CEE) é recomendado o exercício de

no mínimo dois anos nos anos iniciais do ensino fundamental e possuir cursos na

área que deseja atuar e declaração de aptidão fornecida pela secretaria da

educação após entrevista. Nesse viés, a portaria Nº 435, de 30 de agosto de 2021

explica os procedimentos necessários para os professores atuarem em
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determinadas áreas da educação do Distrito Federal. A portaria declara que para

atuar na educação precoce é necessário habilitação em atividades, ou seja

formação no curso de pedagogia e aptidão em educação precoce, referente à

comprovação do certificado.

O documento explicita os cursos necessários e carga horária exigida. Para

atuar na educação precoce no CEEDV é necessário possuir curso de Educação

precoce de 80 horas e curso de 80h de braille. No artigo 41 complementa que só

“serão aceitos cursos ofertados ou validados pela Subsecretaria de Formação

Continuada dos Profissionais de Educação - EAPE/SEEDF8” (BRASÍLIA, 2021).

Depois da análise documental, será realizado a entrevista de maneira oral, o

profissional deve demonstrar conhecimentos nos documentos norteadores da

educação da SEEDF9 e nos conhecimentos relativos à educação especial e

inclusiva, sobre os funcionamentos dos CEE, da educação precoce e conhecimentos

relativos ao AEE e adequação de currículo. Além do exposto, para atuar na área da

deficiência visual será necessário a realização de teste prático de aptidão, o

profissional tem total responsabilidade pelos recursos pedagógicos utilizados

durante a avaliação de transcrição de braille para tinta e de tinta para braille

De acordo com o exposto, os professores que atuam na educação precoce do

CEEDV são capacitados e demonstram conhecimento em habilidades necessárias

para atender as necessidades do educando. Vale ressaltar, que a formação do

profissional da educação é contínua e visa auxiliar o professor no planejamento

pedagógico e nos desafios enfrentados na oferta do atendimento especializado.

Em conclusão, analisamos que a educação inclusiva evoluiu aos longos dos

anos ganhando destaque nas legislações e espaço nas discussões das políticas

públicas.Por outro prisma, nota-se que ainda existem barreiras a serem obstruídas e

vencidas, a considerar nesta pesquisa as crianças com deficiência visual de 0 a 3

anos, apesar das leis que as define como sujeito histórico de direito, o direito à

educação para essa faixa etária não é efetivo na prática, em virtude de não estar

previsto a obrigatoriedade de sua oferta. Assim, estão invisibilizadas perante a

garantia de acesso e permanência à educação precoce. Dessa maneira, faz

9 Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146 de 2015), Curriculo da Educação Básica,
Diretrizes de Avaliação, Orientação Pedagógica da Educação Especial (2010)

8 A lista dos cursos validados pela EAPE são disponibilizados no site:
http://www.eape.se.df.gov.br/cursos-validados-pelo-eape-relacaodas-instituicoes/ e são usados para
progressão na carreira do magistério.

http://www.eape.se.df.gov.br/cursos-validados-pelo-eape-relacaodas-instituicoes/
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necessário a compreensão dos desafios na oferta do programa na perspectiva das

professoras que atuam neste espaço.
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CAPÍTULO 3-  OS DESAFIOS PRESENTES NA EDUCAÇÃO PRECOCE NA
PERSPECTIVA DOS DOCENTES

Este capítulo destina-se a pesquisa empírica através da utilização do método da

entrevista narrativa com duas professoras do CEEDV. Discorre sobre o perfil da

escola pesquisada através da análise do PPP, das professoras entrevistas e do

roteiro de pesquisa e da forma que foi realizada. Por fim, a análise de dados a partir

dos principais temas que emergiram durante as entrevistas.

3.1 - Perfil da escola pesquisada

Em virtude de compreender os desafios enfrentados na educação precoce

com crianças com deficiência visual, optou-se pela escolha de escutar e analisar as

narrativas vivenciadas por professoras do Centro de Ensino Educacional de

Deficiência Visual (CEEDV) que atuam no atendimento. O centro está localizado na

regional administrativa do Plano Piloto. A escolha da instituição se justifica por ser a

única instituição do Distrito Federal e entorno a atender esse público e ser referência

em seu atendimento.

Segundo o Projeto Pedagógico Político do CEEDV (2021), a história da

instituição teve início no ano de 1966 com os primeiros atendimentos às pessoas

com deficiência visual. Antes de ser transferido para o Centro de Ensino Especial 2

de Brasília em 1973, na qual compartilham o prédio até os dias de hoje, a instituição

mudou de localização três vezes. Em 1991 com o aumento de demanda foi criado

“uma unidade específica para deficientes visuais” (CEEDV, 2021), conhecida

atualmente como Centro de Ensino Educacional de Deficiência Visual.

Com o caracter de garantir o direito previsto nas legislações que visam a

autonomia e independência dos alunos, visando a inclusão na escola regular de

ensino, a inserção no mercado de trabalho e atuação autônoma da cidadania,o

Centro tem objetivo de

Proporcionar ao estudante com deficiência visual e surdocega o atendimento
pedagógico com os recursos materiais adequados e estratégias
metodológicas com o intuito de desenvolver competências e habilidades na
formação pessoal, social, orientação profissional e conhecimento de mundo,
segundo as leis vigentes (CEEDV, 2021).
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Dessa forma, entra em ação a importância do papel do professor nessa

trajetória de busca de autonomia da criança. Sabe-se que o ambiente escolar é um

ambiente social rico de experiências e aprendizados aos alunos, professores e

comunidade em geral. Mas, que obtém diversas barreiras para o cumprimento

efetivo do direito do indivíduo ao acesso, a permanência e a inclusão no sistema

escolar e social, que visa oportunizar uma vida digna.

3.2 - Perfil das professoras entrevistadas

Para compreender quais os desafios encontrados no atendimento

educacional da educação precoce na instituição mencionada, foi realizada a

entrevista narrativa com duas professoras do CEEDV de forma individual pela

plataforma Teams. A entrevista foi gravada e transcrita. O primeiro contato ocorreu

através da intermediação da coordenadora da educação precoce do centro que

encaminhou a carta de apresentação (APÊNDICE A) e um convite explicativo sobre

o viés e intuito da pesquisa para o grupo das professoras no aplicativo do whatsapp,

questionando quem poderia se disponibilizar a realizar as entrevistas.

Duas docentes aceitaram o convite e logo em seguida o contato individual

com elas ocorreu através de mensagens no aplicativo com intuito de conhecê-las e

marcar os horários das entrevistas que foram realizadas uma no período da noite e

outra no período da tarde. Vale ressaltar que o Termo de Consentimento e Livre

Esclarecimento(ANEXO B) e o Questionário de perfil do entrevistado (ANEXO D)

foram enviados via aplicativo. Os nomes das entrevistadas e os nomes citados

durante as entrevistas foram renomeados para nomes fictícios com o intuito de

preservar a identidade das participantes da pesquisa. As professoras preencheram o

termo de consentimento e o questionário de perfil. Em consequência, apresento as

participantes da pesquisa.

Entrevistada 1: Girassol, 36 anos, formada em pedagogia pela Universidade

de Brasília, obteve o primeiro contato com a deficiência visual ainda na graduação.

Participou do projeto de adaptação de materiais às pessoas com deficiência visual

na Faculdade de Educação enquanto graduanda. Possui diversos cursos de

formação continuada voltado para a deficiência visual e educação especial e
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inclusiva. Já deu cursos de braille na Universidade de Brasília e na Eape. Atua há 10

anos na secretaria da educação do Distrito Federal, sendo oitos anos de atuação no

CEEDV, dividido em dois anos como alfabetizadora de braille, dois anos com infantil

1 que é a turma que sai da precoce e quatro anos de atuação na educação precoce.

Entrevistada 2: Marisol, 47 anos, formada em pedagogia, matemática e

ciências. Atua na secretaria da educação e no CEEDV há 29 anos, sendo 22 anos

na educação precoce. Possui cursos de especialização de neurociência,

neuropedagogia e na área de deficiência. Já atuou como vice-diretora no centro e

possui cursos de formação continuada voltadas para deficiência visual, múltipla,

autismo e gestão escolar. Em 2021 terminou o mestrado sobre tecnologias

emergentes na educação.

3.3 Estrutura das entrevistas

A entrevista foi dividida em quatro blocos com perguntas principais e outros

questionamentos secundários, que trataram sobre o trabalho da educação precoce

completo, desde o ingresso do professor e seu interesse pela atuação na área,

como sua atuação, planejamento, cursos de formação, dentre outros temas que

emergiram como relevantes durante a entrevista. Assim, podendo observar

amplamente os desafios encontrados pelos agentes da educação durante sua

jornada de trabalho, segue a estrutura do roteiro de entrevista:

Quadro 2- Estrutura do roteiro das entrevistas

Bloco 1 Trajetória biográfica e escolha profissional

Bloco 2 Cursos de formação continuada

Bloco 3 Planejamento do trabalho e identificação das necessidades dos
alunos

Bloco 4 Agradecimento e finalização
Fonte: autoria própria

Nas narrativas contadas no bloco um, a trajetória acadêmica e a própria

profissional acarretaram na escolha do percurso de trabalhar com deficiência visual.

A entrevistada Girassol relata que obteve contato com a deficiência visual ainda na

graduação de forma efetiva, pois teve uma professora cega que a guiou na sua
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trajetória profissional. Acrescenta que o conteúdo de DV foi pouco explorado na sua

graduação e que somente ela, dos que se formaram na turma, trabalha atualmente

com essa temática.

“Eu tive o diferencial de ter uma professora cega e aí isso me direcionou,
porque os meus colegas que não tiveram a oportunidade de ter a Lobo10

como professora. Eles não tiveram a vivência com uma pessoa cega, não
tiveram nada disso. Então assim, já foi muito mais difícil eles se interessarem
por essa área, inclusive do meu semestre, os que estão na educação, só eu
que estou atuando nessa parte de deficiência visual.” (GIRASSOL, 2022)

Ao se formar a entrevistada passou no processo seletivo de concurso

temporário da Secretaria da Educação, e durante sua atuação obteve contato com

alunos com baixa visão, logo em seguida foi atuar no CEEDV, e assim que passou

no efetivo depois de cumprir um ano em outra escola, voltou para o Centro e

trabalhou por um tempo como alfabetizadora de braille.

Marisol cursou magistério durante o ensino médio, não teve contato com a

temática da deficiência visual até atuar profissionalmente. Ela narra que naquele

período não existia o concurso para contrato temporário, as professoras iam às

escolas averiguar a existência de vaga. Sendo assim, uma colega da igreja

perguntou se o CEEDV estava precisando de professor para música. Ao chegar na

escola a diretora a contratou para trabalhar com musicalização e com uma turma de

pré escola. Ela relata o susto ao ouvir que iria atuar com alunos com deficiência

visual.

“E aí, quando eu estava saindo com ela para assinar o contrato na regional,
ela virou para mim e falou assim, ai, então você está preparada para
trabalhar com deficientes visuais? E eu falei. O quê? Eu não tinha nem noção
da nomenclatura. Eu comecei a trabalhar como professora de música e já
com uma turma de pré-escola, sem saber que eu estava trabalhando com
deficientes visuais, sem ter noção do que que era”.(MARISOL, 2022)

“A gente ouve muito falar da questão da surdez. A necessidade de fazer
libras, libras obrigatório. E a gente não tem muita informação nem formação a
respeito da deficiência visual. E eu confesso para você que na UnB não foi
diferente. Seria um curso entre aspas, sem falar disso, só na disciplina
educando.” (GIRASSOL, 2022)

Os relatos demonstram a invisibilidade da deficiência visual no processo de

formação educacional da graduação e nas formações continuadas. As situações

expressas convergem com o defendido por Bonfim, Mól e Pinheiro (2021, p. 590)

10 Nome fictício para a professora citada durante a entrevista.
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sobre a invisibilidade. Para os autores a significação do termo abrange “desde a

falta de identificação, o conhecimento sobre quem são, quais suas demandas, como

podem ser auxiliados, se têm seus direitos assegurados”. Nesse contexto podemos

notar nos relatos da entrevista, o apontamento sobre a falta de informação e

formação sobre a  deficiência visual.

Destaco que as entrevistadas trouxeram muitas informações sobre a

educação precoce para as crianças com deficiência visual. Porém, as análises das

entrevistas foram organizadas em três tópicos que surgiram dos principais temas

abordados pelas professoras durante as entrevistas. 3.3.1- Os cursos de formação e

a falta de oferta da temática da deficiência visual; 3.3.2- “Falta parceria entre a

educação e a saúde” e por último 3.3.3- A educação precoce invisibilizada: “como

programa pode acabar a qualquer momento”

3.3.1- Os cursos de formação e a falta de oferta da temática da deficiência
visual

Segundo França, Querino e Daxenberger (2016) a formação dos professores

da educação especial é um ponto importante a ser discutido, pois é necessário que

o trabalho pedagógico na área da educação especial tenha como objetivo fazer com

que os alunos dessa modalidade ingressem nos estudos regulares e obtenham

rendimentos satisfatórios no processo de ensino aprendizagem.

Nesse viés, entra em contexto a importância da formação continuada e os

cursos de especialização que tem o intuito de auxiliar o professor a entender o aluno

e planejar a proposta pedagógica voltada a necessidade dos educandos. Girassol

informa que atualmente está se graduando em educação física com a intenção de

melhorar o atendimento na parte psicomotora. Segundo a relatora, ela quer entender

o corpo, a articulação, o “músculo, entender quando um pai fala assim, não, não

pode movimentar porque o médico deu um laudo dizendo que ele tem luxação de

quadril. O que  eu posso fazer com esse aluno?” (GIRASSOL, 2022)

A pergunta descrita pela entrevistada está presente no dia a dia dos

professores ao se depararem com situações novas. Marisol ao entrar no Centro, foi

designada a realizar um curso sobre deficiência visual, para se orientar no seu
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trabalho pedagógico. Em outro ano, ao se ver encarregada de duas turmas com

alunos com deficiência múltipla, matriculou em um curso da secretaria sobre a

temática.

As entrevistadas alegam a importância dos cursos de formação continuada,

mas destacam as dificuldades na existência de ofertas nos cursos voltados para a

área de atuação da deficiência visual e da educação precoce, além de outras

síndromes raras e novas. No Centro elas atendem dois irmãos que apenas 1000

pessoas no mundo tem a síndrome, além de outra criança que só tem 50 pessoas

no mundo com a síndrome. A dificuldade se respalda no acesso às informações, os

poucos materiais que abordam o assunto estão em outras línguas. Dessa forma,

destaca que o professor não pode deixar de se colocar no papel de estudante, “não

um estudante qualquer, mas sim um estudante acadêmico que pesquisa, que

interage, que conversa com o autor, que faz resenha, que cria, que faz crítica, que

faz reflexão nesse sentido “ (GIRASSOL, 2022).

Vale ressaltar as pontuações feitas nos relatos da falta de incentivo dos

profissionais darem cursos de capacitação. Marisol ao mencionar sobre sua

atuação como vice-diretora, revela que não considera justo com os professores do

CEEDV a carga de se responsabilizarem pela oferta de um curso do Centro de

Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação (EAPE), já que enquanto escola

responsável pela formação continuada dos professores da secretaria, possuem um

corpo docente próprio para essa função. Em corroboração, Girassol narra a falta de

incentivo da secretaria da educação para que os professores da educação com

experiência dêem cursos. Ela afirma que a falta de incentivo é uma perda pois

quando esses professores se aposentarem, serão “enciclopédias que estão indo

embora”.(GIRASSOL, 2022). Ainda acrescenta,

Se eu der uma aula na EAPE, eu tenho que cumprir a minha grade normal
na escola, dou aula na EAPE, vamos supor que seja terça de manhã, eu dou
aula na EAPE terça de manhã e eu corrijo tarefa do pessoal da EAPE à
noite, porque na quarta e na quinta eu tenho que estar na escola
coordenando. Eles não suspendem as atividades. Na verdade, é uma
atividade a mais que o professor tem, então muitas vezes o professor não
quer pegar.[...] Então a gente não tinha, por exemplo, a liberação de uma
outra coordenação, tínhamos que trabalhar a noite para corrigir as coisas da
EAPE.  (GIRASSOL, 2022)

Conclui -se que a escassa oferta de cursos voltados para a temática da

deficiência visual está relacionado com a falta de incentivo de professores que
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atuam na área ofertar a capacitação. O conhecimento advém de anos de prática,

que poderiam ser repassados para os professores que estão ingressando na

secretaria da educação ou professores que já atuam na área, com a finalidade de os

auxiliar a enfrentar os desafios presentes.

3. 3.2 “Falta parceria entre a educação e a saúde”

Outro ponto que emergiu nas narrativas das docentes refere-se à falta de

conhecimento sobre o funcionamento do olho e do cérebro abrangendo a

funcionalidade durante o processo de ensino e aprendizagem de cada deficiência e

transtorno para que os professores planejem atividades com objetivos que versam a

formação em sua integridade que trabalhe na necessidades do aluno e promova as

habilidades em prol de avançar no desenvolvimento da criança. Destaca que o

funcionamento da estrutura física do ser humano é assunto da área da saúde,sendo

assim, nota -se que deveria existir uma parceria da equipe docente com os

profissionais da saúde nas ofertas de cursos de especialização e de formação

continuada.

As professoras destacaram várias vezes essa falta de parceria entre a

educação e saúde no trabalho da educação precoce, seja em oferta de curso de

formação ou no próprio atendimento da escola. A percepção e o cuidado com a

criança seria mais efetiva com uma equipe multiprofissional. Marisol relata que um

tempo atrás ocorreu um curso de formação da secretaria da educação em parceria

com a secretaria de saúde, ela ressalta, “esse foi um curso muito rico e eu acho que

falta um pouquinho para gente dessa parceria.”(MARISOL, 2022). O curso era

composto por profissionais de diversas áreas: “professores, psicólogos,

fisioterapeutas, pediatras, neuropediatras em um curso específico de atenção ao

recém-nascido.” (MARISOL, 2022)

Por outro prisma, a professora destaca as consequências do COVID 19 na

educação e em consequência no atendimento do programa. Ela reformula que os

médicos e os pesquisadores têm a vivência e que só daqui a 10, 15 anos “para

conseguir estudar quais são os reflexos disso na educação” (MARISOL, 2022). Ela

pontua que a educação ficará atrasada na questão de entender as consequências

do vírus no desenvolvimento da criança com deficiência. Por fim, finaliza a sua fala
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afirmando que é necessário um documento que formalize a parceria da educação e

saúde.

As entrevistadas defendem a necessidade de existir a oferta de cursos dos

profissionais da área da saúde voltado para a compreensão, por exemplo, da

formação do cérebro e do olho, que é de extrema importância para o professor da

educação precoce ter o conhecimento para auxiliar no desenvolvimento de um

melhor planejamento pedagógico voltado para a criança que está sendo atendida.

Marisol explica que com os conhecimentos dos estudos da neuropedagogia, ela não

deixa a criança chorar. E pontua que ela explicando o motivo não seria plenamente

efetivo do que um profissional da área com conhecimento e base no assunto

conforme explicita a professora:

[...] Só que às vezes eu passar isso enquanto informação para um colega,
nem sempre tem tanta base quanto , tem um curso e falar, ó, vamos estudar
sobre isso, vamos discutir, vamos ver qual a importância, saber qual é o
papel, então eu acho que dentro dessa questão da formação continuada,
essa junção, educação e saúde seria muito importante. (MARISOL,2022)

Ainda sobre a falta da equipe multidisciplinar, Girassol relata que antes existia

na equipe uma fonoaudióloga que se aposentou em 2018 e destaca que a perda

dessa profissão na equipe é enorme. Em corroboração, Marisol conta uma situação

em que uma mãe estava com problemas na amamentação com a criança que ficava

nervosa, pois estava com dificuldades na sucção, e como ela tinha experiências que

adquiriu ao longo do anos, auxiliou a mãe que ficou agradecida. Ela afirma que

assim que se aposentar os novos profissionais não terão esse conhecimento e se

tivesse uma equipe multidisciplinar, eles poderiam sanar a dúvida e ajudar as

famílias.

As professoras ressaltam a discriminação dos profissionais da saúde em

relação aos profissionais da educação. Os médicos consultam as crianças de meses

em meses, enquanto os professores convivem por mais tempo e conseguem

perceber pontos específicos que passam despercebidos pela consulta. Nesse

contexto, Marisol afirma que a valorização do professor no exterior é maior que no

Brasil, por exemplo. No exterior os educadores, ao relatarem algo, são ouvidos pelos

médicos que vão à sala de aula observar, enquanto aqui no Brasil ignoram o relato.

Ela acrescenta que seria necessário a comunicação entre as duas áreas, pois é
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muito diferente ela só escrever o ocorrido do que o médico observar de fato na sala

de aula.

A professora Girassol, acrescenta que durante o atendimento existem

crianças que ficam sem o direito ao acompanhamento pedagógico em virtude de

problemas de saúde, e que essa parceria entre as duas áreas iria garantir o direito

da criança ao atendimento que oferece possibilidade de desenvolvimento integral,

conforme destaca a narrativa:

Essa falta de comunicação entre Secretaria de saúde e Secretaria de
educação.Nós temos muitos alunos porque são internados e passam muito
tempo na internação e eles não têm direito ao atendimento. Não é que não
tem direito. Eles não têm o atendimento hospitalar, deveriam ter o direito.
Não é porque o direito tem assim, né? Deveria efetivamente ter o
atendimento, mas não tem. A gente tem outros alunos que, por exemplo,
com a pandemia a gente teve que atender remotamente e durante a
pandemia teve um problema, tem problema visual e usa sonda GTT, que é
sonda gastro, por exemplo, teve um problema. Não pode ir para escola e a
gente tem um decreto que fala que não pode mais fazer atendimento online,
então essa criança está com um atestado justificando as suas faltas, mas ela
está sem atendimento pedagógico, o que é um crime. Isso para mim é um
desafio muito grande, porque eu acho que nós, enquanto precoce, a gente
deveria ter uma equipe. Eu estou falando DF, não estou falando CEEDV só,
uma equipe que fizesse atendimento nesses casos de crianças que estão
internadas ou de crianças que que necessitam do atendimento domiciliar.
Por exemplo, uma criança que está queimada, não está no hospital, está em
casa e ela precisaria de um de um atendimento. Então eu creio nisso, sabe
que a gente que a gente deveria ter esse tipo de serviço institucionalizado
não só na lei, mas efetivamente acontecendo. (GIRASSOL, 2022)

A falta de parceria entre as duas áreas torna- se uma barreira na efetivação

do direito à inclusão da criança no sistema escolar, e consequentemente no seu

desenvolvimento. As legislações não preveem o olhar da educação obrigatório para

as crianças de 0 a 3 anos. Dessa forma, a não garantia a esse acesso nessa faixa

etária resulta na invisibilidade das crianças atendidas na educação precoce.

3.3.3 A educação precoce invisibilizada: como programa pode acabar a
qualquer momento

As professoras da educação precoce relataram muitos desafios que

demonstram a invisibilidade do programa nas políticas públicas e até mesmo dentro

da secretaria da educação. Tal situação ocorre desde a infraestrutura da escola, que

de acordo com o exposto por Girassol é precária, além de que o espaço é

emprestado do Centro de Educação 2, sendo assim não existe possibilidade de
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uma ampliação do serviço. Marisol ao citar sobre a ampliação do serviço destaca

que a educação precoce deveria ser ofertada em todo o país. A falta do atendimento

resulta na quantidade de alunos do entorno, como Águas Lindas, Formosa, além de

cidades de Minas e da Bahia.

Outro ponto que as entrevistas apontam é a falta de verba: “tem os problemas

de falta de verba do governo, mas a gente acaba aqui meio que vai se virando.

(Marisol, 2022). Girassol aprofunda a situação, narra que não existe verba específica

para educação precoce, tudo que eles possuem de material e brinquedos são

doações de famílias ou dos professores; às vezes o dinheiro destinado a escola

sobra e eles conseguem comprar material destinado à educação precoce.

Ainda sobre os materiais, a entrevistada relata que faltam recursos

específicos e adaptados criados, por exemplo, por empresas como Estrela e Grow.

E que para suprir essa lacuna, que seria resolvido com adaptações básicas, os

professores do centro oferecem oficinas aos pais.

A gente ensina a fazer brinquedo, ensina a fazer é placas de contraste,
placas holográficas para trabalhar no escuro para que eles tenham esse
material. Porque, realmente assim é muito fácil chegar numa prateleira e
falar, nossa, isso aqui é voltado para 3 anos. Eu vou lá e pego um
quebra-cabeça, um brinquedo de encaixe, um lego. Mas para o nosso público
não tem. E são adaptações simples que poderia fazer.  (GIRASSOL, 2022)

Em continuidade, ela defende que se já tivesse os materiais adaptados, ela

não precisaria usar o tempo da coordenação para fazer um livro adaptado, ou outro

brinquedo que será utilizado no atendimento. Acrescenta, que como a maioria dos

materiais são feitos pelos professores com as cartolinas, cola, e outros itens da

papelaria comprada com o próprio dinheiro deles, ao saírem do centro ou se

aposentarem levam o recurso junto.

Por fim, Marisol relata em seu discurso a invisibilidade que o nome programa

remete à educação precoce e aos seus alunos. A professora fala “essa coisa da

criança não ser vista como de fato um aluno, porque a gente começa programa,

então nem sempre esse aluno é contado para Secretaria de educação.” (Marisol,

2022). E acrescenta que deveria ter sua garantia nas normativas, assim como a

educação infantil até o ensino médio, pois como característica de programa, pode

ocorrer de algum político que tomar posse destituir com o atendimento.
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Os desafios relatados pelas professoras são diversos, e todos voltados para

uma perspectiva de melhorar o atendimento, garantindo um melhor desenvolvimento

para a criança e de apoio integral para a família. Nota-se que o trabalho da

educação precoce no CEEDV é de riquíssima importância, não só para as famílias

com crianças com deficiência visual no DF, mas como no Brasil.

Por fim, conclui- se que apesar da importância do atendimento da educação

precoce para as crianças com deficiência visual, o programa enfrenta diversas

dificuldades na oferta para o público alvo. O primeiro desafio é o acesso, em virtude

de ter só uma unidade escolar em todo o Distrito Federal. No tocante, na lei nº 4.317

de 2009 declara que é dever garantir as matrículas dos alunos próximos à

residência, mas nota-se que a norma vale apenas para os alunos de 4 a 17 anos

que é previsto como obrigatório pela constituição. Outro ponto de destaque nos

desafios é a permanência do estudante no atendimento ocasionado pela fragilidade

da saúde. E por último, a falta de orçamento destinado à educação precoce.

Apesar da lei orgânica destinar verba para a educação especial, como a educação

precoce é prevista apenas na característica de programa, não existe verba

específica para o atendimento, acarretando na falta de materiais pedagógicos

trabalhados pelos professores.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Visando que a educação tem papel de formação integral do indivíduo,sendo

direito subjetivo das pessoas com deficiência o acesso ao atendimento

especializado, a educação precoce tem um papel fundamental na construção do

desenvolvimento cognitivo, afetivo-social e físico-motor, oportunizando à criança a

minimização e eliminação de barreiras presentes na escolarização. O professor é

essencial nesse processo, oportunizando através da mediação das atividades

lúdicas o desenvolvimento das habilidades da criança e a formação da autonomia e

independência.

Nesse contexto, essa pesquisa possui como objetivo geral: conhecer os

serviços de educação precoce ofertados no centro de ensino especializado para

deficiência visual do Distrito Federal e identificar os desafios desta prática na

perspectiva dos docentes. O estudo das normativas permitiu identificar que as

primeiras legislações que garantem o acesso à educação para as pessoas com

deficiência visual se pautavam na perspectiva da integração escolar.

Ao passar dos anos, nota-se nas legislações a mudança de paradigma na

educação, passando a serem pautadas na perspectiva inclusiva com o objetivo de

todas as instituições de ensino atenderem as necessidades de todos os estudantes.

Tal mudança é o significado de lutas e o marco de uma caminhada longa que a

educação precisa percorrer para garantir o direito à educação e em continuidade

uma vida digna e o desenvolvimento da cidadania de forma independente e

autônoma.

A educação precoce está prevista desde o primeiro documento de

organização da educação especial no país e possui o objetivo de promover

experiências significativas para o desenvolvimento da criança. Um ponto importante

do programa é que o atendimento não se limita às crianças, estendendo- se o apoio

aos pais. Nota- se no centro de ensino pesquisado, a preocupação de atender os

pais de forma integral, com cursos e oficinas, com reuniões e observações se estão

realizando os exercícios corretamente com a criança, com a compreensão de

entender os desejos e receios da família.
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As entrevistas demonstram que os desafios vivenciados na oferta da

educação precoce são variados. A falta de recursos para a compra de materiais

específicos, a falta de uma equipe multidisciplinar que atendam todas as áreas de

desenvolvimento da criança, a falta de cursos específicos para a educação precoce

e a deficiência visual, a infraestrutura da instituição e a carência do atendimento em

outras cidades do Distrito Federal e do Brasil, ocasionando a não garantia do

atendimento pedagógico às crianças com deficiência visual do país ou de crianças

matriculadas no CEEDV que estão impedidas de comparecer ao atendimento na

instituição, em virtude de problemas de saúde.

Conclui -se com esta monografia a importância no atendimento da educação

precoce e que as professoras do CEEDV realizam um trabalho voltado às

necessidades do aluno, com intuito de promover uma vida digna. Nota -se que as

professoras têm um olhar de acreditar nas potencialidades e habilidades dos

alunos. Mas para que ocorra uma melhoria no atendimento é necessário a garantia

efetiva da obrigatoriedade da educação às crianças de 0 a 3 anos, para que a

educação precoce tenha sua visibilidade e ampliação de forma nacional. Além de

uma diretriz que organize o atendimento com uma equipe multidisciplinar que

englobe as categorias de saúde e educação.
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PARTE III
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PERSPECTIVAS FUTURAS

Acredito no poder da educação, no seu papel essencial na transformação de

uma sociedade justa, inclusiva e que preconize ao indivíduo autonomia,

independência e formação crítica, que elimine barreiras e promova sua plena

participação nas mais diversas áreas da sociedade.

Acredito em uma educação que ainda está nas sementes, em plantações

pequenas que precisam ser regadas e cuidadas para se tornarem grandes árvores

com raízes fortes e saudáveis, com folhas verdes e frutos que emergem beleza e

sabor que agrada o paladar e que alimente a sociedade nas suas mais variadas

necessidades.

Dessa forma, acredito que a educação só será de qualidade com professores

capacitados e que olhem para seus alunos e acreditem em suas capacidades, que

oportunizem oportunidades de desenvolverem as mais diversas habilidades e não

procurem os limitar.

Nessa perspectiva, desejo fazer a minha parte como profissional da área da

educação, através da aprovação no concurso efetivo da secretaria da educação. E

consequentemente continuar os estudos, com especializações, mestrado e

doutorado. Pretendo continuar a estudar a educação especial na pós-graduação

fora do Brasil, em países que possuem como referência a pesquisa sobre a

educação precoce.

E não pretendo me limitar apenas na área da docência, realizando então

outros concursos com o objetivo de futuramente realizar o sonho de trabalhar nos

núcleos de acessibilidade de algum órgão, dando continuidade a minha experiência

no núcleo de acessibilidade da Universidade de Brasília.
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APÊNDICES

Apêndice A - Carta de apresentação

Universidade de Brasília
Faculdade de Educação

Prof. Dra Sinara Pollom Zardo
Universidade de Brasília
Faculdade de Educação

email: sinarazardo@unb.br

Brasília, 02 de abril de 2022

Assunto: Pesquisa para trabalho final de curso

Prezado Diretor(a) e vice - diretor (a) do Centro de Ensino Especial de Deficientes

Visuais- CEEDV,

A educação é um direito subjetivo previsto nas legislações, em consequência

a educação precoce é um direito da criança com deficiência e altas habilidades de 0

a 3 anos de idade, que visa a minimização de atrasos e o apoio ao desenvolvimento

integral e a sua escolarização. O professor é essencial nesse processo,

oportunizando através da mediação das atividades lúdicas o desenvolvimento das

habilidades da criança e a formação da autonomia e independência.

Diante deste contexto, venho por meio deste encaminhar a graduanda Aurora

Melchiades Carvalho Lopes- matrícula UnB 18009826, que está desenvolvendo sob

minha orientação a monografia necessária para a finalização do curso de pedagogia,

intitulada “A Educação Precoce para crianças com deficiência visual no Distrito

Federal: desafios no atendimento especializado na perspectiva dos docentes”. A

pesquisa possui como objetivo

Neste sentido, solicito a contribuição de professores da educação precoce

para o desenvolvimento da pesquisa, por meio de concessão de entrevista, a ser

gravada pela graduanda, conforme agenda a ser combinada. A entrevista será
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constituída por perguntas abertas e versam sobre o papel do professor e

planejamento pedagógico e dificuldades encontradas no processo do atendimento

da educação precoce para crianças com deficiência visual. Informo que a atividade

será desenvolvida considerando os princípios éticos da pesquisa científica e podem

ser realizadas de forma virtualmente.

Desde já agradeço a importante colaboração no desenvolvimento da

pesquisa do trabalho de conclusão de curso da graduando Aurora Melchiades

Carvalho Lopes (e-mail: 180098268@aluno.unb.br , tel. (61) 985034695) e coloco-

me à disposição para maiores informações que se fizerem necessários

Atenciosamente.

Profa. Dra. Sinara Pollom Zardo

mailto:180098268@aluno.unb.br
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Apêndice B- Termo de Consentimento e Livre Esclarecimento

Faculdade de Educação
Departamento de Teoria e Fundamentos

Eu, Aurora Melchiades Carvalho Lopes, matrícula 18/0098268, aluna do curso

de Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília (FE/UnB),

venho por meio deste convidar-lhe a participar da pesquisa intitulada “A Educação

Precoce para crianças com deficiência visual no Distrito Federal: desafios no

atendimento especializado na perspectiva dos docentes”, sob a orientação da

professora Dra. Sinara Pollom Zardo.

A pesquisa tem como objetivo conhecer os serviços de educação precoce

ofertados no centro de ensino especializado para deficiência visual do Distrito

Federal e identificar os desafios desta prática na perspectiva dos docentes. As

informações para a realização desta pesquisa serão obtidas através da sua

participação na entrevista narrativa.

Informo que os dados serão analisados para fins acadêmicos, respeitando os

princípios éticos da pesquisa científica. Dessa forma, a sua identidade estará sob

sigilo. Declaro também que os resultados e conclusões obtidos serão publicados no

Trabalho Final de Curso e poderão ser apresentados em forma de artigo ou resumos

em congressos, seminários ou publicados em diferentes meios.

Considerando que fui informada(o) da importância da minha participação na

pesquisa, declaro que concordo com os procedimentos que serão realizados e

consinto a minha participação na entrevista e a publicação dos dados obtidos no

Trabalho de Final de Curso, em artigos ou resumos.

Brasília,            de                                    de 2022

________________________________
Assinatura do(a) entrevistado(a)



78

Apêndice C-  Roteiro da entrevista narrativa

Bloco I. Tema: trajetória biográfica e escolha profissional

Pergunta principal: Você pode falar um pouco sobre sua trajetória de vida e sobre
a sua escolha profissional?

1.2 Por quais motivos você escolheu atuar na educação precoce?

Bloco 2- Tema: Cursos de formação continuada

Pergunta Principal: Relate um pouco sobre os cursos de formação continuada
sobre educação precoce e deficiência visual .

4.2 Costuma realizá-los com  frequência?

4.1  A formação continuada auxilia no seu trabalho?

4.3 Na sua perspectiva, o que falta nesses cursos que poderiam te auxiliar no
trabalho?

Bloco 3- Tema: Planejamento do trabalho e identificação das necessidades dos
alunos

Pergunta Principal:: Como você identifica as necessidades do aluno com
deficiência visual e  organiza o trabalho pedagógico?

3.1- Quais metodologias e recursos você usa para o planejamento?

3.2- Como avalia a criança com deficiência visual?

3.3 - Quais são os serviços ou atividades oferecidas na educação precoce?

3.4 Fale um pouco sobre o trabalho em conjunto com os outros profissionais.

3.5 De acordo com sua experiência, quais são os desafios encontrados no trabalho
pedagógico na educação precoce para crianças com deficiência visual?

3.6 As normativas que orientam a educação precoce são suficientes para auxiliar no
planejamento pedagógico?

Bloco 4 - Finalização

Não tenho mais perguntas, você gostaria de fazer algum destaque ou de mencionar
algo que não foi contemplado pelas minhas perguntas?
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APÊNDICE D– Questionário de perfil do entrevistado

Formação Profissional:

Formação
Inicial:________________________________________________________

Período de conclusão: _________________

Formação continuada (assinale a modalidade e indique a área da formação e o
período)

( ) Cursos de Aperfeiçoamento da área de educação especial
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________

( ) Cursos de Especialização
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________

( ) Mestrado
________________________________________________________________

Data de conclusão: ____________________

( ) Doutorado
_______________________________________________________________

Data de conclusão: ____________________

Tempo de atuação:

Tempo de atuação na Secretaria de Estado de Educação:____________
Tempo de atuação na Educação Especial: ___________________

Tempo de atuação no Programa de Educação Precoce:
__________________________

Tempo de atuação no CEEDV: ________________________

Dados de identificação:
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Nome:______________________________________________________________
Sexo:___________________
Idade: __________________


