
 
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISE DOS RECURSOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS PARA ALUNOS COM 

DEFICIÊNCIA VISUAL EM DUAS ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÍDIA SOUSA MARTINS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRASÍLIA - 2014 



LÍDIA SOUSA MARTINS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISE DOS RECURSOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS PARA ALUNOS COM 

DEFICIÊNCIA VISUAL EM DUAS ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL 

 
 
 

Trabalho Final de Curso apresentado 

como requisito parcial para obtenção do 

título de licenciada em Pedagogia, à 

Comissão Examinadora da Faculdade de 

Educação da Universidade de Brasília, 

sob a orientação da professora Dra. 

Cristina M. Madeira Coelho. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BRASÍLIA - 2014 



LÍDIA SOUSA MARTINS 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISE DOS RECURSOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS PARA ALUNOS COM 

DEFICIÊNCIA VISUAL EM DUAS ESCOLAS PÚBLICAS DO DF 

 

 
 

Trabalho Final de Curso apresentado 

como requisito parcial para obtenção do 

título de licenciada em Pedagogia, à 

Comissão Examinadora da Faculdade de 

Educação da Universidade de Brasília, 

sob a orientação da professora Dra. 

Cristina M. Madeira Coelho. 

 

 
 
 
 

Comissão Examinadora:  
 
________________________________________________  
Profa. Dra. Cristina M. Madeira Coelho 
Faculdade de Educação da Universidade de Brasília  

 
 
 ________________________________________________  
Profa. Dra. Fátima Lucília Vidal Rodrigues 
Faculdade de Educação da Universidade de Brasília  
 
 
 ________________________________________________  
Profa. Dra. Silvia Ester Orrú 
Faculdade de Educação da Universidade de Brasília  

 
 
 

Brasília-DF, junho de 2014



Dedico este trabalho primeiramente à 

Deus, aos meus pais, e à minha 

orientadora Professora Doutora Cristina 

M. Madeira Coelho, que contribuiu para a 

sua realização. 



AGRADECIMENTOS 

 

 

A Deus, por abençoar, minha vida com pessoas maravilhosas que me 

apoiaram e ajudaram na construção deste trabalho.  

À minha orientadora Professora Doutora Cristina M. Madeira Coelho que teve 

muita paciência em me ensinar, sabedoria para me orientar e carinho para me 

motivar a não desistir. 

Aos meus pais que tiveram paciência toda vez que me desesperei e adoeci 

por causa do TCC, que me deram forças para continuar e não desistir, mostrando 

que sou capaz de escrever uma monografia. 

Aos meus amigos que tiveram a compreensão de entender minha ausência 

nos eventos e na vida deles.  

Ao meu namorado pela paciência e compreensão quando eu estava em crise 

de estresse e ansiedade.  

Por fim, a todos os professores que passaram pela minha vida acadêmica e 

me ensinaram tantos conhecimentos e me fizeram crescer intelectual e 

profissionalmente, fazendo-me entender que não importa a minha limitação visual, 

mas sim a minha capacidade de vencer os obstáculos. 

 

 



MARTINS, Lídia Sousa Martins Análise dos recursos didático-pedagógicos para 

alunos com deficiência visual em duas escolas públicas do DF. . Brasília-DF, 

Universidade de Brasília / Faculdade de Educação (Trabalho de Conclusão de 
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RESUMO 

O presente trabalho objetiva identificar como é o atendimento pedagógico para 

alunos com deficiência visual (DV), em duas salas de recursos de duas escolas 

públicas no Distrito Federal (DF). Por meio da pesquisa qualitativa, exploratória e de 

campo, o estudo expôs conceitos e o processo histórico da Educação Especial e 

Inclusiva, bem como a realidade vivenciada em duas escolas da rede pública de 

ensino do DF. No referencial teórico foram abordados conceitos relacionados à 

Educação Especial e à Educação Inclusiva, os marcos legais que normatizam o 

assunto no Brasil, à deficiência visual tais como as características da cegueira e da 

visão subnormal e os recursos didático-pedagógicos indicados para o atendimento 

educacional voltado as pessoas com deficiência visual. Para a coleta das 

informações foram entrevistadas três professoras lotadas em duas escolas da rede 

pública de ensino do DF. Da análise e discussão dos resultados obtidos, pôde-se 

concluir que cada escola possui suas particularidades, contudo, as duas são escolas 

inclusivas, com trabalhos diferenciados. 

Palavras-chave: educação especial; educação inclusiva; deficiência visual; 

recursos pedagógicos. 

 



.MARTINS, Lidia Sousa Martins Analysis of teaching-learning resources for students 

with visual impairment in two public schools in the District. . BSB, University of 

Brasilia / Faculty of Education (End of Course Work), 2014. 

ABSTRACT 

The current work aims to identify how the pedagogic support for students with visual 

impairment works in two resource rooms on public schools at Distrito Federal (DF). 

By the means of qualitative, descriptive and field research, the study exposed 

concepts and the historical process of special and inclusive education, as well as the 

reality experienced in two schools on the public education network in DF. On the 

theoretical references there were studied concepts regarding special and inclusive 

education, the legal milestones that regulate the matter on Brazil, the inherent 

aspects of visual impairment such as blindness characteristics and subnormal vision 

and pedagogical resources available for the education support aimed at visual 

impairments. There were interviewed three teachers working on two schools of the 

public education network in DF. From the analysis and discussion of the gathered 

results, it can be concluded that each school has its particularities. Nevertheless, 

both schools are considered inclusive with distinct work. 

Keywords: special education; inclusive education; visual impairment; pedagogic 

resources. 
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MEMORIAL 

 

 

Minha vida escolar iniciou aos três anos de idade numa escola na Ceilândia 

chamada Turma da Mônica que era localizada do lado da minha casa, lá foi onde 

comecei a ter acesso a livros de contos e ter convivência com colegas da mesma 

idade. Eu tive que sair da escola, porque tinha problemas com a fala, não conseguia 

falar algumas palavras como “problema”, fiz tratamento fonoaudilógico por um ano 

quando terminei foi a época que mudei para Águas Lindas de Goiás.  

Terminei fazendo o Jardim III no Cenal, uma escola de Águas Lindas contra a 

vontade da coordenação, que queria que eu fosse logo para o 1º ano do ensino 

fundamental, pois de acordo com eles eu estava atrasada de acordo com a idade 

correta para a turma, porém minha mãe não concordou porque preferiu que eu fosse 

bem alfabetizada.  

Fiz o 1º ano do ensino fundamental no colégio Othon Abreu uma escola 

particular e reconhecida como a melhor da cidade na época, porém por ser uma 

cidade pequena no Goiás ainda era fraca se tratando do processo de ensino e 

aprendizagem e por isto enfrentei as consequências quando fui estudar no Guará. 

Nesta escola estudei até a 5º série, com o passar dos anos a escola foi 

decaindo na quantidade de alunos, na 4º série estudei na mesma sala com os 

alunos da 5º série e ainda assim tinha seis alunos na sala. A escola era minha 

diversão porque passávamos mais tempo brincando do que estudando. Eu tinha três 

professores e cada um dava três matérias, os conteúdos eram fáceis de estudar era 

só decorar dos livros as respostas dos exercícios que passava na prova. Quando 

mudei de cidade e de escola tive sérios problemas para acompanhar a turma, pois 

não havia tanta facilidade para estudar para as provas. 

Mudei para o Guará e fui fazer a 6º série no Centro Fundamental 04, uma 

escola pública. No primeiro bimestre tive dificuldades para acompanhar, tirei notas 

baixas, pois aumentaram as disciplinas e a quantidade de professores, e a forma de 

transmitir o conteúdo e cobrá-los na prova era diferente. Tive professores que não 

cobravam só o livro para responder questões da prova, cobravam o que ensinavam 

e passavam muitas informações diferentes da escola que eu tinha estudado no 
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Goiás. Os amigos me auxiliaram e me ajudaram a estudar e me ensinaram como 

conseguir acompanhar a classe e assim conseguir no segundo bimestre tirar notas 

altas e ser umas das melhores alunas da escola durante todo o tempo que estive na 

escola. 

Esta escola não tinha ensino médio então todos os alunos foram transferidos 

para o Centro Educacional 02 do Guará chamado pelos moradores carinhosamente 

de GG, escola onde fiz todo meu ensino médio, e eu fui durante três anos a umas 

das melhores da escola, porém não foi fácil ser boa, porque foi nesta escola que 

descobri e enfrentei meus maiores problemas de saúde.  

Quando estava no 2º ano eu descobrir um problema sério no joelho que me 

impossibilitava de fazer qualquer atividade física e por isto tive que fazer tratamento 

resultando em uma cirurgia no Hospital Sarah Kubitschek de Brasília e por isto fiquei 

um ano dependendo de instrumentos para me ajudar a andar, como muletas e 

bengala, mas não abandonei a escola, levei os livros para o hospital para estudar 

para as provas, fiz as provas com os pontos da cirurgia, frequentava a escola de 

muletas e depois de bengala, era difícil, porque na escola os alunos que trocavam 

de classe e não os professores, eu tinha que sair antes da aula acabar para 

conseguir chegar à outra sala sem ser atropelada pelos colegas e a tempo da outra 

aula. 

No 3º ano enfrentei o problema mais grave de saúde e o enfrento até hoje, 

descobri que sou deficiente visual que é denominada Distrofia de Cones,um 

problema genético no qual as células da retina vão morrendo, de acordo com a 

médica da época a cegueira chegaria a mim imediatamente. Meus pais buscaram 

vários médicos e eu escutava a mesma coisa, porém um deles me disse que a 

cegueira poderia delongar a surgir. Desta forma continuei a lutar pelos meus sonhos, 

como ter uma vida profissional. Muitas vezes me deu vontade de desistir, porque 

não enxergo muitas coisas, porém lembrei que existem pessoas cegas que lutam e 

tem uma vida normal, eu não poderia ser diferente. 

Apesar dos problemas que enfrentei sempre amei ir à escola, corrigia as 

provas para alguns professores, fazia o possível para não faltar, escrevia no quadro 

nas aulas quando o professor pedia auxilio e cuidava da turma para a professora 

fiscalizando provas. Sem admitir eu já cumpria funções de professora dando passos 
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na minha vida profissional. Na época pensava que seria a última profissão que 

desejava era ser professora pelo fato dos meus professores reclamarem tanto, 

porém hoje penso que esta é a profissão que tenho vocação e a quero.  A meu ver 

ser pedagoga é amar lecionar. 

Enfrentei muitos obstáculos, mas nunca desisti de estudar e de enfrentar a 

vida. Meu sonho era fazer psicologia desde quando era criança e assim comecei a 

fazer cursinho pré-vestibular no Alub e estudava várias horas ao dia para realizar 

este sonho. Fiz dois vestibulares em um ano de cursinho e não consegui passar 

para psicologia.  

Desisti do cursinho e pensei que já tinha perdido tempo demais e que já devia 

estar na faculdade e por isto decidi fazer faculdade particular de Serviço Social na 

Faculdade Unieuro em Águas Claras, pois meus pais não tinham condição de pagar 

o curso de psicologia.  

Meus pais me matricularam no turno noturno com o objetivo que fosse 

trabalhar durante o dia, e com a vida traçada eu viajei para o Ceará sabendo que 

quando voltasse eu ia fazer faculdade de Serviço Social, porém quando retornei a 

Brasília na semana de começar as aulas liguei na faculdade e me falaram que não 

tinha formado a turma e não tinha como eu fazer o curso. Eu preocupada, pois todos 

os vestibulares que tinha feito em dezembro antes de viajar tinham sidos cancelados 

pelo de janeiro e que só no meio do ano eu poderia fazer outro para estudar na 

instituição, decidi optar por fazer o curso de Pedagogia, o único curso disponível na 

Unieuro proporcional ao preço do curso que meus pais tinham me matriculado, para 

não perder o semestre concordei em fazer pedagogia com o objetivo de aproveitar 

as matérias para outro curso e  assim no semestre seguinte faria Serviço Social. 

Porém meus planos não se concretizaram, a começar a fazer o curso de 

Pedagogia percebi que aquele era o curso que encaixava de acordo com meu perfil 

e as disciplinas que fiz no primeiro semestre na Unieuro era a que mais gostava. 

Percebi que a Pedagogia tem vários ramos para trabalhar, e não se limita só a sala 

de aula. O pedagogo pode trabalhar em empresas, hospitais, clinicas e em órgãos 

públicos. 
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Descobri que a Pedagogia é o curso que sempre quis fazer e com este 

pensamento apaixonei pelo curso e assim decidir fazer o vestibular da UnB para o 

curso de Pedagogia. No dia que saiu o resultado eu não vi, pois estava começando 

a estagiar numa escola no Guará, meu amigo que viu e me ligou dizendo que eu 

tinha passado, foi uma alegria saber que eu estava realizando o sonho de estudar 

na UnB. 

A UnB não aproveitou as matérias da instituição, porém não foi sacrificante, 

pois foi na Unieuro que me descobri como ser pedagoga. Não reclamei, pois estava 

feliz por fazer o curso que gosto e na instituição que sempre almejei.  

Foi na UnB que aprendi como enxergar a escola como contexto social, 

histórico e cultural tendo como base o processo de ensino e aprendizagem na 

constituição do homem como ser histórico e com este pensamento concluí que todas 

as pessoas sem exceção devem ter direito à educação. As pessoas com deficiência 

devem ser tratadas com igualdade e terem uma educação com qualidade e que 

deve proporcionar mecanismos de apoio para enfrentar os obstáculos que a vida 

proporciona.  

Todas as disciplinas que fiz na UnB foram de extrema importância para o meu 

crescimento intelectual e pessoal, pois foi nelas que aprendi a como fazer um bom 

trabalho acadêmico e como ser uma verdadeira pedagoga. 

Na UnB também enfrentei obstáculos, sofri um acidente dentro da instituição 

por causa da minha deficiência, mas não deixei isto me abater, continuei sendo uma 

boa aluna. Aprendi a usar mecanismos para participar das aulas, usava da audição 

para entendê-las e fazia minhas anotações pelo meu entendimento auditivo, pois 

muitas vezes não enxergava os slides e o que os professores escreviam no quadro.  

Por ter enfrentado tantos obstáculos busco pelo trabalho final formas de 

entender o atendimento nas escolas públicas para crianças com deficiência visual. 

Continuo a enfrentar a minha deficiência com alegria e sabendo que mesmo com 

limitações posso realizar sonhos e ser uma ótima professora. Não sou cega ainda, 

porém percebi que posso ser boa na vida profissional mesmo quando eu estiver. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho é uma pesquisa que aborda fatores relacionados à 

Educação Especial no âmbito inclusivo, tendo como base questões conceituais e 

legislativas para entender como é feito o trabalho inclusivo em duas escolas da rede 

pública de ensino do Distrito Federal para alunos com deficiência visual.  

A Educação Especial passou por um processo histórico até chegar ao âmbito 

inclusivo, ela é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis. A 

Educação Inclusiva é diferente do conceito da Educação Especial, porém as duas 

estão entrelaçadas. 

A Escola Inclusiva é compreendida como o local onde os alunos com 

deficiência estão inseridos com a finalidade da aprendizagem; em outros termos, é a 

escola que se enquadra para atender aos alunos com deficiências.  

Dentro de uma Escola Inclusiva, os sistemas de ensino devem organizar as 

condições de acesso aos espaços e aos recursos pedagógicos que favoreçam e 

atendam aos alunos com deficiência. A Educação Inclusiva é um direito básico 

estabelecido por lei, cujo objetivo é garantir o acesso a uma educação de qualidade 

a todos os alunos. Apesar de haver leis que disciplinem a matéria, na prática, essa 

determinação ainda é uma questão a ser melhorada no Brasil. 

No geral, a educação de pessoas com deficiência visual pode ocorrer por 

meio de programas diferenciados desenvolvidos em classes especiais, dentro de 

escolas especiais, no ensino integrado, nas salas de recursos, no ensino itinerante 

ou na classe comum, recebendo apoio do professor especializado (MORAES, 1997). 

O atendimento educacional especializado é definido de forma individualizada 

com o escopo de melhor suprir as necessidades e atender as especificidades dos 

alunos com deficiência. O procedimento para a alocação desses alunos é realizado 

por meio da matrícula em turmas de ensino regular ou, em decorrência de suas 

necessidades, em caráter temporário, em turmas de atendimento exclusivo ou ainda 

em Centros de Ensino Especial, além de outras formas de atendimento (DISTRITO 

FEDERAL, 2013). 
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O presente trabalho tem como objetivo geral identificar como é o atendimento 

pedagógico para alunos com deficiência visual (DV), em duas salas de recursos 

multifuncionais de duas escolas públicas no Distrito Federal (DF). Quanto aos 

objetivos específicos, o estudo se restringe a três: 

a) Apresentar conceitos e a evolução histórica da educação especial e 

inclusiva. 

b) Abordar a legislação que rege a educação especial e inclusiva. 

c) Verificar quais são os recursos didáticos usados nas escolas para alunos 

com deficiência visual. 

Nesse contexto, inicialmente, aborda-se a Educação Especial no âmbito 

inclusivo para depois vincular o texto aos conceitos e normas legais referentes à 

deficiência visual, para, por fim analisar os recursos didático-pedagógicos que são 

ditos como fundamentais de acordo com algumas leis mencionadas neste trabalho 

para a inclusão de alunos com deficiência visual nas escolas públicas. 

Ressalte-se que para aprofundar no tema Educação Inclusiva no âmbito 

específico para deficientes visuais, torna-se necessário não apenas estudar os 

conceitos, mas também o processo histórico dessa educação para entender a sua 

trajetória até os dias atuais, para depois estudar as leis que as rege, a fim de 

compreender as normas normativas atuais que asseguram a um aluno com 

deficiência o direito a uma educação com qualidade. 

Para desenvolvimento do estudo, o trabalho foi dividido em quatro capítulos. 

O primeiro e o segundo capítulo trazem o referencial teórico relacionado ao tema. 

Assim, são abordados conceitos referentes à Educação Especial e Inclusiva e seus 

marcos legais, os fatores relacionados à deficiência visual, englobando as 

características da cegueira e da visão subnormal, bem como o atendimento 

educacional voltado para alunos com tipo de deficiência. No terceiro capítulo, 

enfoca-se a metodologia utilizada na pesquisa. A análise e a discussão dos 

resultados são apresentadas no quarto capítulo. No final da pesquisa, conclui-se 

através do estudo que existem características diferentes entre as escolas, pois é 

percebido nas duas escolas estudadas que cada uma possui as suas 

particularidades, principalmente em suas salas de recursos. 



15 

CAPÍTULO 1 

EVOLUÇÃO HISTÓRICA E APARATO NORMATIVO DA EDUCAÇÃO 

ESPECIAL NO ÂMBITO INCLUSIVO 

 

 

A Educação Especial é responsável pelo suporte dado aos alunos com 

deficiência, porém um dos focos deste trabalho é a Educação Inclusiva, na qual os 

alunos com deficiência são inseridos em turmas regulares. 

Este capítulo está dividido em três partes. Trata do referencial teórico que 

envolve o tema da Educação Inclusiva. Inicialmente são expostos os conceitos e a 

evolução histórica da Educação Especial e Inclusiva; em seguida, é abordado o 

aparato normativo da Educação Especial, no âmbito inclusivo, em documentos 

nacionais e internacionais. 

1.1 Educação Especial 

A Educação Especial é uma modalidade de ensino que visa promover o 

desenvolvimento das potencialidades de pessoas com deficiência (FÁVERO, 

2011).Organiza-se considerando uma aproximação sucessiva dos pressupostos e 

práticas pedagógicas da educação inclusiva, perpassando todos os níveis e etapas 

da educação, por meio do atendimento educacional especializado, da 

disponibilização de recursos e serviços e da orientação acerca da sua utilização no 

processo de ensino e aprendizagem nas turmas do ensino regular (BRASIL, 2001a; 

BRASIL, 2010). 

Até se chegar à concepção atual atribuída à Educação Especial, seja em 

relação ao atendimento em estabelecimentos específicos ou na escola regular, o 

tema passou por um lento processo de aceitação e regulação. Por isso, é importante 

traçar um panorama da trajetória do atendimento às pessoas com deficiência, de 

modo a esclarecer como se deu esse movimento, o que será feito a seguir. 

Em 1784, com a criação do Instituto dos Jovens Cegos, na França, 

considerada a primeira instituição especializada na educação de deficientes visuais, 

deu-se o primeiro grande passo para a evolução da educação de pessoas 
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deficientes visual, posto ter servido de incentivo para que as pessoas passassem a 

se dedicar aos estudos nessa área. Notoriamente, ainda não havia o apoio da 

sociedade nesse sentido. Servindo-se desse modelo, outras escolas passaram a 

adotar o mesmo sistema, ensinando às crianças internas alguns trabalhos manuais. 

Entretanto, a leitura, a escrita e os cálculos matemáticos ainda encontravam 

dificuldades no seu aprendizado. Vários métodos foram experimentados, tais como a 

gravação de letras e caracteres em madeira ou metal, sistemas de nós em cordas, 

caracteres recortados em papel e alfinetes de tamanhos diversos pregados em 

almofadas, o que favorecia apenas o aprendizado da leitura (MAZOTTA, 1996). 

Anos mais tarde, precisamente em 1829, Louis Braille, sendo uma pessoa 

com deficiência visual e aluno do Instituto dos Jovens Cegos, criou um sistema de 

pontos em relevo, representando letras, adaptado do código militar de Charlis 

Barlier, cuja técnica consistia em transmitir mensagem em campo de batalha à noite, 

sem utilizar iluminação de forma a não atrair os inimigos (MORAES, 1997). 

O Sistema Braile “baseia-se na combinação de 63 pontos que representam as 

letras do alfabeto, os números e outros símbolos gráficos” (BRASIL, 2007a, p.22). 

Tratava-se, assim, “de escrita codificada e expressa em pontos salientes que 

reproduzia os trinta e seis sons básicos da Língua Francesa” (MORAES, 1997). 

Contudo, seu método foi preterido pelas escolas, que haviam investido em outras 

técnicas de ensino. O reconhecimento do sistema de Braile ocorreu oficialmente na 

França em 1852 (MORAES, 1997). 

Vale frisar que o sistema Braile se tornou um dos mais importantes métodos 

de ensino para os deficientes visuais, pois oferece a compreensão através do 

sistema organizado de símbolos, favorecendo a leitura e a escrita.  

No Brasil, a Educação Especial iniciou na época imperial:  

O atendimento escolar especial aos portadores de deficiência somente teve 
início em1854, concretizado por D.Pedro II com o Decreto Imperial nº 1428, 
em que fundou, na cidade do Rio de Janeiro, o Imperial Instituto dos 
Meninos Cegos (MAZZOTA,1996,p.28). 

 

Em 1891, a escola passou a denominar-se Instituto Benjamin Constant. 

Necessário destacar também que, desde seu início, o Instituto Benjamin Constant 
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caracterizou-se como um estabelecimento educacional voltado para a educação 

literária e o ensino profissionalizante (FÁVERO,2011). 

Outra importante instituição de atendimento para pessoas com deficiência 

visual foi a Fundação para o Livro Cego no Brasil (FLCB) que: 

Em 1946, iniciou suas atividades com o objetivo de produzir e distribuir 
livros impressos em sistema braile e que teve atividades ampliadas no 
campo de educação reabilitação subnormal tendo como finalidade a 
integração do deficiente visual na comunidade como pessoa autossuficiente 
e produtiva (MAZOTTA, 1996, p.34). 

 

Com a falta de políticas, planos e ações educacionais adequados às pessoas 

com deficiência por parte do poder público, os pais e outros segmentos da 

sociedade se organizaram em associações, as quais passaram a criar programas 

educacionais em defesa dos direitos e cidadania dessas pessoas. 

Quanto à iniciativa do governo federal nesse âmbito, somente a partir de 1957 

o Ministério da Educação passou a prestar assistência técnica e financeira às 

Secretarias de Educação e instituições especializadas (JANUZZI,2004). Desse 

modo, o governo promoveu campanhas nacionais para a educação de pessoas com 

deficiência. 

O aumento das iniciativas adotadas no âmbito da Educação Especial nos 

anos 1960 fez desse período o de maior evolução relacionado ao número de 

serviços de ensino especial prestado no país. Em 1969, havia 800 instituições de 

ensino especial para pessoas deficientes no Brasil, o que correspondia a quatro 

vezes o quantitativo existente em 1960. Esse fato contribuiu para que fossem 

estabelecidas as bases legais e técnico-administrativas ao desenvolvimento da 

educação especial no Brasil (JANUZZI, 2004). 

Mas, foi a partir da década de 1980 que a educação de pessoas com 

deficiência no Brasil se inseriu no contexto da estrutura política de educação. Assim, 

foram definidas ações, diretrizes, serviços e recursos para responder às 

necessidades educacionais dessas pessoas (BRASIL, 2007b). 

A Educação Especial foi organizada de maneira tradicional como 
atendimento educacional especializado, substituindo o ensino comum, 
evidenciando diferentes compreensões, terminologias e modalidades que 
levaram à criação de instituições especializadas, escolas especiais e 
classes especiais (BRASIL, 2001a,p. 10). 
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Apesar de a Educação Especial ser muito importante, é percebida a falta de 

interação dos alunos com deficiência com alunos de turmas regulares. A Educação 

Inclusiva visa superar barreiras, pois de acordo com seu objetivo os alunos com 

deficiência devem ser inseridos em turmas regulares, visando à educação de 

qualidades para todos. 

1.2 Educação Inclusiva 

A inclusão escolar tem relação direta com as mudanças sociais relacionadas 

à história que são abordadas a seguir.  

A definição de Educação Inclusiva surgiu apenas em 1994, com a Declaração 

de Salamanca. Um dos seus objetivos era incluir as crianças com deficiência em 

escolas de ensino regular (PORTAL DEFICIÊNCIA, 2014, online). A Declaração 

proclama que as escolas regulares devem acomodar crianças com deficiência, 

garantindo que elas tenham o nível adequado de aprendizagem (BRASIL, 2006). 

A Declaração de Salamanca é um documento internacional importante que 

trouxe mudanças na Educação tendo como inspiração uma educação de qualidade 

para todos. Seu caráter transformador fez a sociedade mudar a maneira de pensar a 

educação no âmbito inclusivo, representando a luta de muitos estudiosos e 

familiares de deficientes.. 

A Declaração de Salamanca representa um marco para a estrutura da 

Educação Inclusiva atual. Em consequência disso e, mais recentemente, diversos 

autores têm trabalhado com o conceito de educação inclusiva, propondo novas 

formas de organização da vida escolar. 

O processo de inclusão compreende a Educação Especial dentro da escola 

regular e transforma a escola em um espaço para todos. Portanto, a educação 

inclusiva tem o papel fundamental de inserir a pessoa com deficiência na escola e 

em turma regular, o que caracteriza o processo de inclusão (RODRIGUES; VIDAL, 

2007). No mesmo sentido, o documento Marcos Político-Legais da Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva enfatiza: 
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A Educação Inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na 
concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como 
valores indissociáveis, e que avança em relação à ideia de equidade formal 
ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão 
dentro e fora da escola (BRASIL, 2010, p. 10). 

 

A Escola Inclusiva deve alocar os alunos com deficiência por meio de 

matrícula em turmas de ensino regular. Se o aluno tiver uma deficiência em grau 

elevado que necessita de outros meios além da escola regular, em decorrência de 

suas necessidades, deve ser encaminhado, em caráter temporário, em turmas de 

atendimento exclusivo ou, ainda, em Centros de Ensino Especial, além de outras 

formas de atendimento (FÁVERO, 2011). 

O objetivo da inclusão demonstra uma evolução da cultura ocidental, 

defendendo que nenhuma criança deve ser separada das outras por apresentar 

alguma espécie de deficiência; a criança tem o direito à educação e ela deve ser 

inserida na escola regular. Para sustentar esse objetivo, alguns princípios devem 

fundamentar os sistemas educacionais inclusivos, são eles: direito à educação, à 

igualdade de oportunidade, escolas responsivas e de boa qualidade, direito à 

aprendizagem e à participação (CARVALHO, 2004). 

A concretização desses objetivos e princípios em planos nacionais de 

educação para todos deve ser norteada pelas seguintes diretrizes: formular políticas 

educativas inclusivas; incrementar recursos para o desenvolvimento e a 

aprendizagem de todos; garantir equidade na distribuição de recursos públicos e 

privados; deixar aberta a participação de diversos setores nas decisões; promover a 

formação continuada para professores, valorizar o profissional da educação; divulgar 

informações e usar todos os meios para conscientizar as pessoas; dentre inúmeras 

diretrizes básicas (CARVALHO, 2004). 

Para regulamentar esse processo o primeiro grande passo foi assegurar 

constitucionalmente os direitos da pessoa com deficiência. Além disso, outros atos 

normativos foram aprovados para regular o atendimento educacional especializado 

para pessoas com deficiência, conforme demonstrado a seguir. 
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1.3 Marcos Legais da Educação Especial e Inclusiva 

Com intuito de compreender a estrutura atual da Educação Especial e 

Inclusiva, faz-se necessário analisar o processo evolutivo das normas voltadas à 

Educação Especial e sua ligação com a Educação Inclusiva, descrevendo, de forma 

sucinta, os principais marcos legais inerentes ao tema. 

Na Constituição de 1967 foram feitas as primeiras menções sobre igualdade 

de direitos para todos os brasileiros na educação. A mais importante foi a emenda 

nº1 que, além de resguardar a igualdade de direitos, tratou expressamente da 

educação para as pessoas com deficiência. Em seu art. 167, parágrafo 4º, dispôs 

sobre a assistência à maternidade, à infância e à adolescência e sobre a educação 

de excepcionais.  

Posteriormente, a Emenda de nº 12 proporcionou de forma taxativa o direito à 

melhoria da condição social e econômica do deficiente, mediante:  

I - educação especial e gratuita;  
II - assistência, reabilitação e reinserção na vida econômica e social 
do País;  
III - proibição de discriminação, inclusive quanto à admissão ao 
trabalho ou ao serviço público e salários;  
IV - possibilidade de acesso a edifícios e logradouros 
públicos(BRASIL, 1978, p. 40). 

 

A Constituição de 1988 tratou especificamente da igualdade de direitos em 

educação das pessoas com deficiência. O artigo 205 explicita que todos têm direito 

à educação. O artigo 206, que foi alterado pela Emenda Constitucional DOU 

05/06/1998, inciso I, estabelece a “igualdade de condições de acesso e permanência 

na escola” como um dos princípios para o ensino e a garante como dever do Estado. 

Por fim, o artigo 208, no inciso III, relata a oferta do atendimento educacional 

especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. Logo após a 

Constituição de 1988, sucedeu a criação de documentos e eventos nacionais e 

internacionais para a regulamentação da Educação Inclusiva e para fortalecer e 

atualizar a Educação Especial. 

A Declaração de Salamanca, resultado do encontro realizado no período de 7 

a 10 de junho de 1994, em Salamanca, na Espanha, além de ser um documento 

internacional, é norteador das políticas públicas brasileiras e de outros países. No 
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Brasil, aquela veio como marco para a Educação Inclusiva dentro das políticas 

públicas da Educação Especial, que se firmou com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) de 1996.  

A LDB esclarece o atendimento para pessoas com deficiência sob duas 

facetas: a primeira é a organização de escolas denominadas especiais, voltadas 

apenas para pessoas com deficiência; a segunda é a frequência de alunos com 

deficiência no ensino regular.  A presença desses alunos em salas de aula comuns é 

um direito quase estabelecido pelo art. 58 da Lei nº 9.394/1996, cabendo ao Estado 

o dever de oferecer as oportunidades de direito às aulas. 

Art. 58.  Entende-se por Educação Especial, para os efeitos desta Lei, a 
modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede 
regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.  
§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola 
regular, para atender às peculiaridades da clientela de Educação Especial. 
§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 
especializados, sempre que, em função das condições específicas dos 
alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino 
regular. 
§ 3º A oferta de Educação Especial, dever constitucional do Estado, tem 
início na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil 
(BRASIL, 1996, p. 18). 

 

Outro importante projeto lançado pelo governo foi o Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), em 2007: 

[...] reafirmado pela Agenda Social, tendo como eixos a formação de 
professores para a educação especial, a implantação de salas de recursos 
multifuncionais, a acessibilidade arquitetônica dos prédios escolares, 
acesso e a permanência das pessoas com deficiência na educação superior 
e o monitoramento do acesso à escola dos favorecidos pelo Benefício de 
Prestação Continuada – BPC(BRASIL, 2007a, p. 5). 

 

Atualmente a educação do aluno com deficiência é uma preocupação de 

alguns países. A Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência da 

Organização das Nações Unidas (ONU) é o documento marcante para defender a 

Educação Especial no âmbito inclusivo, que entrou em vigor em 3 de maio de 2008. 

A Convenção foi incorporada à legislação brasileira em 2008. Após uma atuação de 

liderança em seu processo de elaboração, o Brasil decidiu, soberanamente, ratificá-

la com equivalência de emenda constitucional, nos termos previstos no artigo 5º, § 

3º da Constituição brasileira, e, quando o fez, a reconheceu como instrumento que 

gera maior respeito aos Direitos Humanos. Seu objetivo é proporcionar e assegurar 
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o exercício pleno de igualdade de todos os direitos humanos e promover as 

liberdades fundamentais para todas as pessoas deficientes sem qualquer tipo de 

discriminação. 

O documento relata o conceito mais atual de deficiência para melhor 

aprofundar no assunto:  

Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo 
de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação 
com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas (ONU, 
2008, p. 20). 

 

Em seu art. 24, a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência fala 

do reconhecimento do direito à educação das pessoas com deficiência. Os estados- 

partes devem assegurar um sistema educacional a todos os níveis, bem como o 

aprendizado ao longo da vida, com os seguintes objetivos: o pleno desenvolvimento 

do potencial humano, o máximo desenvolvimento possível da personalidade, dos 

talentos e da criatividade e a participação efetiva dessas pessoas na sociedade.  

O Documento da ONU foi marcante e, por isto, a Secretaria da Educação do 

DF baseou suas leis normativas sobre a Educação Especial no âmbito Inclusivo 

tendo-o como base. .As escolas de ensino regular devem ter instrumentos 

necessários para incluir melhor uma criança com deficiência, como, por exemplo, o 

ensino de libras e do Código Braile, além do uso de recursos tecnológicos para 

assim atender com qualidade os alunos com deficiência. Em caso de deficiência 

visual, a escola deve providenciar para o aluno o material didático necessário, como 

regletes, soroban (DISTRITO FEDERAL, 2013). 

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, nas duas últimas 
décadas, tem envidado esforços e organizado suas ações e políticas 
educacionais, fundamentadas no princípio de inclusão de todos os 
estudantes com deficiência em classes comuns, subsidiadas pelo caráter 
multifuncional, diversificado e extensivo de atendimento educacional 
especializado (DISTRITO FEDERAL, 2014, p.10). 

 

O documento Currículo em Movimento da Educação Básica- Educação 

Especial – GDF aborda que a escola tem como objetivo que o aluno possa superar e 

desenvolver competências que lhe possibilite autonomia em sua situação de vida 

diária. O professor das classes regulares deve estar preparado para atender ao 

aluno com sua deficiência e auxiliá-lo em seu trabalho de superação das condições 
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limitantes, ajudá-lo a criar uma auto imagem positiva e uma visão de mundo real e a 

aceitar-se como ser diferente(DISTRITO FEDERAL, 2014). 

A organização da instituição educacional inclusiva deve ter professores 

capacitados para a regência de classe e professores especializados em salas de 

recursos para o atendimento ao aluno com deficiência de modo que todos se 

beneficiem das experiências enriquecedoras promovidas pela diversidade: currículos 

adaptados às necessidades dos alunos; serviços de apoio pedagógico, envolvendo 

professores especializados em áreas identificadas com alunos com deficiência; 

professor-intérprete de libras; professor guia-intérprete; professor de linguagens e 

códigos aplicáveis à deficiência visual, física, mental e ao autismo; salas de recursos 

e professores itinerantes(DISTRITO FEDERAL, 2014). 

A instituição de ensino regular tem o dever de integrar e garantir a 

permanência de crianças e jovens com deficiência para que tenham acesso à 

aprendizagem (DISTRITO FEDERAL, 2014). A inclusão desses alunos requer uma 

boa interação entre o professor da classe regular e o professor especializado para 

que juntos façam com que aluno desenvolva e aprenda da melhor forma.  

Para incluir o aluno, a instituição deve fazer adequações no currículo para que 

ele aprenda. As adequações de acesso ao currículo correspondem ao conjunto de 

modificações nos elementos físicos e materiais do ensino, bem como aos recursos 

pessoais do professor e seu preparo para trabalhar com os alunos. Tais adequações 

são definidas como alterações ou recursos especiais, materiais ou de comunicação 

que venham a facilitar o desenvolvimento do currículo escolar para os alunos com 

deficiência. O currículo pode ser funcional, ajustado para melhor adaptação e 

aprendizagem (DISTRITO FEDERAL, 2014). 

Avanços significativos estão sendo alcançados com a formulação de políticas 

públicas por parte do Governo do Distrito Federal e do Brasil, mas ainda há o que 

fazer. O próximo capítulo vai especificar a deficiência visual e descrever os recursos 

didático-pedagógicos que uma escola deve oferecer para incluir um aluno com 

deficiência visual. 
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CAPÍTULO 2 

DEFICIÊNCIA VISUAL E OS RECURSOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS PARA 

ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL 

 

 

Este capítulo reporta-se a esclarecer os principais aspectos que envolvem o 

deficiente visual, bem como os recursos didático-pedagógicos disponibilizados nas 

escolas regulares para o aprendizado do aluno com esse tipo de deficiência 

sensorial. Vale acrescentar que a contextualização apresentada servirá para 

embasar e analisar os mecanismos hoje empregados nas escolas pesquisadas 

neste estudo. 

2.1 Deficiência Visual 

É considerada pessoa com cegueira ou quem possui uma visão subnormal 

aquela que apresenta desde a ausência total de visão até uma percepção luminosa 

que possa determinar formas a certa distância (MENESCAL, 2012). 

Na medicina, duas escalas oftalmológicas ajudam a estabelecer a 
existência de grupamentos de deficiências visuais: a acuidade visual (ou 
seja, aquilo que se enxerga a determinada distância) e o campo visual (a 
amplitude da área alcançada pela visão) (MENESCAL, 2012, p. 2). 

 

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), é considerada pessoa com 

cegueira aquela que possui acuidade visual inferior a 0,05 (referência da tabela de 

Suellen) em ambos os olhos, após a máxima correção óptica possível, e com campo 

visual inferior a 20º. É considerada pessoa com visão subnormal aquela que possui 

acuidade visual de 0,05 a 0,3, em ambos os olhos, com a melhor correção; os casos 

nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 

menos que 60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer condições anteriores 

(MORAES, 1997). 

A perspectiva do atendimento educacional aproxima-se das definições 

previamente apresentadas e considera como cego a pessoa que tem ausência total 

de visão até perda da projeção de luz. Desse modo, o processo educativo da pessoa 

cega se desenvolverá através da integração dos outros sentidos, utilizando o 

sistema braile como meio principal de leitura e escrita. Já a pessoa com visão 
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subnormal tem redução da acuidade visual,que limita o seu desempenho. Neste 

caso, o processo educativo deve ocorrer por meios visuais, ainda que seja 

necessária a utilização de recursos específicos (MORAES, 1997). 

Nesse contexto, a pedagogia especializada deve considerar a contribuição da 

ciência oftalmológica. Para a facilitação do processo de ensino-aprendizagem, é 

necessário priorizar a articulação e a integração entre saúde e educação (MORAES, 

1997). Ou seja, não se pode considerar um trabalho pedagógico adequado à pessoa 

com deficiência visual que ignore o papel do profissional de saúde.  

Adentrando ao ambiente escolar, cabe salientar que este deve estar 

preparado para receber alunos com deficiência visual, contendo os recursos 

didático-pedagógicos para incluí-lo. O professor da sala de turma regular deve 

procurar analisar o nível de desenvolvimento em relação às estruturas cognitivas 

nas quais a criança opera, pois é frequente que crianças com deficiência visual 

cheguem às salas de recursos com pouca vivência sensório-motora, sem terem tido 

oportunidade de representar as suas ações e as do outro no nível simbólico. O 

professor junto com a família pode propor atividades pedagógicas que enriqueçam a 

vivência do aluno (BRASIL, 2007c).  

O professor, além de procurar incluir o aluno trabalhando junto com a família, 

também deve incentivar a sua autonomia. Cabe a esse orientar o aluno na utilização 

de recursos sonoros, como a gravação da aula. Ele deve introduzir a utilização de 

brinquedos nas aulas, pois a interação de um aluno com deficiência visual (DV) com 

outros alunos incentiva na independência da locomoção e autonomia nas atividades 

diárias (BRASIL, 2001b). 

O aluno não deve ser privado de fazer as coisas por si mesmo e o professor 

não deve fugir de padrões comuns para dar aulas para alunos com deficiência 

visual. A aula deve ser a mesma para todos e a única diferença é que necessita de 

materiais que auxiliem os alunos com deficiência visual, tais como: livros com braile, 

soroban para auxílio na matemática, orientação e mobilidade, atividades de vida 

autônoma, comunicação alternativa, desenvolvimento de processos mentais 

superiores, programas de enriquecimento curricular, adequação e produção de 

materiais didáticos e pedagógicos, utilização de recursos ópticos e não ópticos, de 

tecnologia assistida (DISTRITO FEDERAL, 2014). 
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O aluno com deficiência visual deve ser integrado numa classe comum com 

direito ao acesso à sala de recursos e a um professor itinerante (DISTRITO 

FEDERAL, 2014). Cabe salientar que a sala de recursos multifuncional é: 

O local que proporciona o atendimento do professor especializado a alunos 
com cegueira e visão subnormal no sistema comum de ensino. Dispõe de 
recursos especializados e materiais pedagógicos adequados ao processo 
de ensino e aprendizagem (MORAES, 1997, p.18). 

 

A sala de recursos fornecerá o apoio necessário nas questões referentes à 

aprendizagem e no desenvolvimento motor e cognitivo. O professor itinerante 

desempenha funções de atendimento especializado ao aluno e fornece o material 

em braile e a adequação do aluno ao currículo da escola (MORAES, 1997). 

A instituição de ensino tem o papel de incluir o aluno com deficiência visual na 

sociedade, tornando-o autônomo e apto para exercer sua cidadania. Compete ao 

professor o papel principal na definição do nível de competência curricular do aluno, 

bem como na identificação dos fatores que interferem no processo de ensino-

aprendizagem.  

O aluno com deficiência visual é um aluno como qualquer outro, com suas 

especificidades. Ele precisa de um suporte maior, necessitando de recursos 

didáticos mais especializados, portanto se a escola usar dos instrumentos propostos 

em lei, maiores são as chances do aluno aprender da mesma forma que seus 

colegas. A seção a seguir detalhará os recursos que podem ser utilizados nesse 

processo.  

2.2 Recursos Didático-Pedagógicos para o Aluno com Deficiência Visual 

A escola, para incluir um aluno com deficiência visual, necessita fazer 

modificações em espaço físico e adquirir materiais pedagógicos para que possa lhe 

oferecer um melhor processo de aprendizagem. Tanto nas diretrizes nacionais como 

nas do Distrito Federal é citada a importância dos recursos didático-pedagógicos no 

trabalho para incluir alunos com deficiência visual. Os recursos podem ser definidos 

como aqueles empregados com frequência em disciplinas ou atividades e visam 

apoiar os estudantes e professores no processo de ensino-aprendizagem (BRASIL, 

2007b; DISTRITO FEDERAL, 2014). 
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Esses recursos, de acordo com o documento do Ministério da Educação 

“Atendimento especializado- deficiência visual” (BRASIL, 2007b), são: 

a)  Reglete e punção, usados para escrever em braile; 

b) Soroban ou ábaco que permite que os alunos realizem operações 

matemáticas; 

c) Textos transcritos em braile com utilização da máquina em braile ou com 

software como braile fácil; 

d) Programador de leitor de tela como Dos Vox, Jaws, Virtual Vision. 

e) Thermorform na duplicação de materiais para criar alternativas táteis em 

autorrelevo em película. 

f) Gravadores que permitam gravar as aulas, para melhor incluir o aluno; 

g) Teclado falado, que emite sons do que está sendo digitado. 

Os alunos com baixa visão podem utilizar: 

a) Cadernos com margem e linhas fortemente marcadas e espaçadas; 

b) Lápis com grafite com tonalidade mais forte, caneta hidrocor preta; 

c) Impressões ampliadas com folhas em A3; 

d) Lupas ou manuais de apoio fixo. 

Esses são os recursos essenciais para o aprendizado do aluno com 

deficiência visual, porém existem outros que podem ser utilizados e possuem preços 

mais acessíveis. Alguns podem até ser elaborados pelo próprio corpo docente da 

escola, tais como jogos, instrumentos de medir, legos e diversos objetos que podem 

ser adaptados. 

Jogos didáticos, como baralhos e dominós em braile,são ótimos para o 

entretenimento e para a construção de aprendizagem de alunos. Esses jogos podem 

passar por adaptações quando a escola não possuir orçamento disponível para 

comprar. É o caso do baralho que pode ser adaptado para uso pelos alunos com 

deficiência visual.  
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Materiais de baixo custo ou sucatas, como tampas ou garrafas de várias 

texturas, são importantes para trabalhar a aprendizagem, pois influenciam a 

utilização do tato e a melhor forma de incluir o aluno. Outros materiais como bolas, 

escovas, esponjas de lavar louças, bonecos e bichinhos de diferentes formas e 

tamanhos também podem ser usados para facilitar o aprendizado do aluno com 

deficiência visual.  

Contudo, o professor deve buscar sempre a interação dos alunos com as 

técnicas de ensino, pois não adianta obter os materiais, se não os ensinam a ouvir, a 

cheirar e a tocar de forma que aprendam. Os problemas educacionais não serão 

todos resolvidos com a utilização apenas dos recursos didático-pedagógicos, é 

preciso também haver uma interação entre os professores com os alunos e destes 

entre si e com o que está a sua volta. 

O próximo capítulo, tendo como pressuposto a literatura apresentada em 

Educação Especial e Inclusiva e em Deficiência Visual, apresentará a metodologia 

utilizada no presente trabalho de pesquisa. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA 

 

 

Neste capítulo será apresentada a metodologia utilizada para o 

desenvolvimento do trabalho, expondo-se as questões norteadoras e a delimitação 

da pesquisa. 

Segundo Demo (1987), a metodologia é uma forma de captar respostas do 

trabalho de pesquisa. Quanto à forma de abordagem, a pesquisa se divide em 

qualitativa e quantitativa. A metodologia deste trabalho é de caráter qualitativo. 

A pesquisa qualitativa, também denominada interpretativa, surgiu no século 

XX.Trata-se da participação do pesquisador no contexto onde ela é desenvolvida. A 

pesquisa qualitativa procura entender fenômenos sociais inseridos em um contexto, 

que pode ser a sala de aula, por exemplo. A pesquisa qualitativa é traduzida por 

aquilo que não pode ser mensurável, pois a realidade e o sujeito são elementos 

indissociáveis. Assim sendo, quando se trata do sujeito, levam-se em consideração 

seus traços subjetivos e suas particularidades (BORTONI, 2008). 

Quanto aos objetivos, a pesquisa se divide em exploratória, descritiva e 

explicativa. A pesquisa exploratória é realizada em área que se tem pouco 

conhecimento; a descritiva expõe as características de certos fenômenos ou 

população; e a explicativa visa esclarecer quais fatores contribuem, de alguma 

forma, para a ocorrência de determinado fenômeno (GIL, 2008). 

Nesse contexto, a metodologia utilizada nesta pesquisa é de caráter 

qualitativo, exploratório, descritiva e documental. Pode ser classificada ainda como 

pesquisa de campo, pois refere-se à investigação empírica realizada no local onde 

se dá o fenômeno (GIL, 2008).  

Para alcançar o objetivo geral de identificar como se dá o atendimento 

pedagógico para alunos com deficiência visual, foi necessário estudar todo o 

contexto e as leis que regem a educação especial no âmbito inclusivo do aluno com 

deficiência visual. Até porque não há como fazer a pesquisa separando o sujeito da 

sua realidade escolar. Assim, para entender a importância dos recursos 
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pedagógicos é preciso também compreender porque eles são tão essenciais para 

inclusão dos alunos com DV em turma regular, o que se faz mediante a investigação 

de campo. A pesquisa é exploratória, pois o pesquisador tinha pouco conhecimento 

sobre o assunto e, assim, necessitou fazer uma pesquisa mais ampla.  

3.1 Amostra da Pesquisa 

A pesquisa foi realizada no primeiro semestre de 2014 em duas escolas da 

rede pública de ensino– Centros de Ensino Fundamental, localizadas em uma das 

Regiões Administrativas do Distrito Federal. Pelo fato dessas instituições serem 

reconhecidas como escolas inclusivas, tornou-se conveniente pesquisá-las para 

identificar os recursos didático-pedagógicos usados pelos professores na sala de 

recursos para alunos com deficiência visual. As duas instituições foram nomeadas 

como “Escola A” e “Escola B”. 

Foram realizadas entrevistas com três professoras da sala de recursos 

dessas escolas, sendo duas da Escola A, no dia 08 e 09 de maio de 2014, e uma da 

escola B, em 20 e 21 de maio de 2014. As entrevistas foram baseadas em um 

roteiro que buscava detalhar como é feito o atendimento na sala de recursos dessas 

escolas (ver Apêndice A). Além disso, foram feitas duas visitas de observação em 

cada escola para melhor entender o seu funcionamento. Os resultados das 

entrevistas e das observações são apresentados e analisados no capítulo seguinte. 

 

 



31 

CAPÍTULO 4 

ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida com a finalidade de atender ao objetivo geral 

que é identificar como é o atendimento pedagógico para alunos com deficiência 

visual em duas salas de recursos de duas escolas públicas do Distrito Federal. 

Parte dos objetivos específicos foi apresentada no referencial teórico, tais 

como os conceitos e a evolução da Educação Especial e Inclusiva, bem como os 

recursos didático-pedagógicos disponíveis para o ensino e aprendizagem dos alunos 

com deficiência visual. 

Os recursos didático-pedagógicos que estão sendo utilizados nas duas 

escolas, assim como o relato dos professores da sala de recursos sobre o 

assunto,serão analisados e discutidos a seguir. 

4.1 Análise 

4.1.1 Escola A 

A Escola A observada, com turmas do 6º ao 9º ano, é considerada o pólo 

para atendimento de alunos com deficiência visual na região onde se localiza. Ela 

dispõe de uma sala de recursos com duas professoras, 33 alunos com deficiência 

visual e alguns materiais para atendê-los. O atendimento é feito em horário contrário 

das aulas convencionais para não interferir no trabalho do professor da turma 

regular. De acordo com Moraes (1997), a sala de recursos é essencial para que o 

professor possa atender o aluno com deficiência visual, uma vez que é nesse 

espaço que estão disponibilizados os materiais pedagógicos necessários ao ensino 

e à aprendizagem do aluno. Portanto, a Escola A supre essa necessidade. 

As professoras que atendem na sala de recursos fizeram três cursos básicos 

na Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação – DF(EAPE), 

considerados, segundo a visão delas, essenciais para trabalhar nessa área. São 

eles: o de braile, o de soroban e o curso de atendimento escolar especializado. Além 

desses cursos, as referidas professoras foram entrevistadas pela coordenadora da 
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área de ensino especial da escola, a fim de verificar se possuíam o perfil adequado 

e a aptidão para trabalhar com alunos com deficiência.  

Observou-se que o maior objetivo do trabalho das professoras é dar apoio, 

mediante o uso de recursos existentes na escola, aos alunos com deficiência visual. 

Notou-se ainda, que elas empenham-se em fazer adaptações para que os alunos 

com deficiência consigam estudar da mesma maneira que os outros alunos na turma 

regular de ensino. Desse modo, os alunos frequentam a turma regular normalmente 

e utilizam materiais da sala de recursos, como livros em braile, para acompanhar a 

turma. 

Os materiais disponíveis na sala de recursos dessa escola são: impressora 

braile, computador com programa de voz, impressora com tinta para ampliação de 

texto para alunos com baixa visão, máquina para escrever em braile, livros em 

braile, calculadora sonora, reglete, soroban, jogos adaptados (baralho em braile, 

dominós em alto relevo, lupas, bola de futebol para cegos), materiais para trabalhar 

o tato e gravador de voz. Vê-se, portanto, que a escola dispõe, praticamente, de 

todos os recursos didático-pedagógicos estabelecidos no documento “Atendimento 

Especializado - Deficiência Visual” do Ministério da Saúde, conforme descrito no 

subitem 2.2 do capítulo 2. 

4.1.2 Relato das professoras da Escola A 

Segundo as professoras, o atendimento é individual aos alunos com 

deficiência visual para melhor potencializar o uso e aproveitamento dos recursos 

didáticos. Elas explicaram que não adianta passar o material adaptado se este não 

for trabalhado com o aluno previamente. Do contrário, o material não serve como 

instrumento de apoio. 

As professoras da sala de recursos consideram que atuam em parceria com 

os professores das turmas regulares, buscando um trabalho integrado. Elas 

encontram-se com os professores da turma regular nas coordenações gerais nas 

segundas e quartas-feiras, para juntos estudarem a melhor forma de trabalhar com 

alunos com deficiência visual. 
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Embora essa interação seja importante, pode representar um empecilho para 

trabalhar com o professor da turma regular de forma mais aprofundada, já que em 

coordenações gerais há uma grande quantidade de assuntos a serem resolvidos. 

Uma alternativa a esse modelo seria a ocorrência de reuniões específicas entre 

professores da turma regular e professores das salas de recursos. O trabalho 

conectado dos professores está disciplinado no Currículo em Movimento da 

Educação Básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal (2014). 

Quanto aos materiais e aos conteúdos, as professoras da sala de recursos 

são responsáveis pelas adaptações para que o aluno consiga participar das aulas, 

todos os materiais são transcritos em braile e vice-versa. Nesse contexto, cabe 

recorrer aos ensinamentos de Moraes (1997) sobre a importância do aluno com 

deficiência visual aprender a usar o sistema de código braile e o soroban, pois isso 

certamente irá facilitar a utilização de outros recursos no seu processo de 

aprendizagem. 

Foi possível observar que a escola tenta incluir o aluno para mostrar à 

sociedade que ser deficiente visual não impede a criança de aprender e ter um 

futuro brilhante como profissional. Uma das professoras deu um exemplo de um ex-

aluno que passou pela sala de recursos dessa escola e concluiu a graduação na 

Universidade de Brasília (UnB) no curso de Serviço Social. Hoje ele está estudando 

no Canadá. 

Durante as entrevistas, as professoras afirmaram que as escolas públicas não 

estão preparadas para a inclusão. Segundo elas, nessa mesma escola, foi uma 

longa batalha transformar uma sala que servia de depósito na sala de recursos com 

os equipamentos disponíveis atualmente. Portanto, do ponto de vista das 

professoras, é uma luta que precisa do apoio de toda a sociedade, até porque ainda 

não se tem consciência sobre a importância da inclusão de pessoas com deficiência 

nas escolas. Na opinião delas, não deveriam existir apenas escolas pólos, mas 

todas as instituições de ensino deveriam estar preparadas para receber alunos com 

deficiência. 
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4.1.3 Escola B 

A escola B observada mantém turmas do 1º a 5º ano. Ela atende 15 alunos 

com deficiência, dos quais 2 tem deficiência visual. A escola possui uma sala de 

recursos com uma professora apenas, que lá trabalha há oito anos. Do mesmo 

modo que as professoras da Escola A, essa professora também passou pelo 

processo de entrevista e uma prova escrita para atuar nessa área, além de ter feito 

dois cursos fornecidos pelo EAPE. 

A sala de recursos da Escola B atende alunos com várias deficiências, porém 

todos os materiais existentes para auxiliar alunos com deficiência visual não foram 

fornecidos pela Secretaria de Educação do DF. É a própria professora quem compra 

ou cria objetos para auxiliar em seu trabalho com esses alunos. Nesse caso, embora 

a Escola B tenha cumprido a sua parte ao disponibilizar uma sala de recursos 

(MORAES, 1997), não recebeu do governo, conforme estabelecido em lei, os 

instrumentos necessários à sua atuação dentro desse ambiente. 

O trabalho da professora é incluir o aluno com deficiência nos seus primeiros 

anos de ensino fundamental, tendo como foco a sua alfabetização. A falta de 

materiais fornecidos pela secretária de Educação do DF faz com que a professora 

crie alternativas de alfabetizar, como atividades e brincadeiras. Os materiais 

disponíveis na sala são bolas, jogos, lixas, escovas, mesas, lápis 2b para alunos 

com visão subnormal, dominós em braile, teclados com letras grandes, copos e 

pratos descartáveis, jogos de sucata, bonecos deficientes, massas de modelar, 

gravador de voz, uma impressora para impressão de textos ampliados. 

4.1.4 Relato da professora da Escola B 

A professora trabalha em duas escolas, onde faz trabalhos e oficinas com 

alunos e outros professores. Ela afirma que os professores da sala regular deveriam 

atuar em parceria com ela, porém a falta de tempo e planejamento de ambos não 

permite que isso aconteça. Contudo, ela disponibiliza horários em dois dias da 

semana para atender aos professores da turma regular, com a finalidade de discutir 

os métodos de trabalho a serem aplicados aos alunos com deficiência. Também, 

uma vez por ano, a professora da sala de recursos monta uma oficina com os 
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demais professores da escola enfocando as deficiências e as formas de trabalhar 

com elas. 

A sala de recursos, por falta de computador e materiais em braile, atende 

apenas alunos com baixa visão. Os procedimentos usados pela escola 

compreendem:provas ampliadas em folha A3, lápis preto com grafites mais 

espessos, cadernos com margens ampliadas e espaçamento entre linhas maiores e 

mais escuros, jogos que estimulam o tato, objetos de sucata (garrafas, bolas de 

isopor, feltro e materiais que estimulam o que é liso ou áspero). A professora utiliza 

exercícios como venda nos olhos dos alunos para que eles tenham a noção de 

como é estar totalmente cego, trabalha movimentos sensoriais e estimula a 

autonomia dos alunos. A professora faz ainda adaptações de atividades para os 

alunos com deficiência visual, como, por exemplo, montagem de maquetes, jogos de 

encaixe, mapas em relevos, brinquedos feitos de tampas de garrafas e copos 

descartáveis.  

Diante da falta de recursos pedagógicos, o trabalho realizado nessa escola é 

voltado apenas para alunos com visão subnormal. Dos recursos estabelecidos pelas 

diretrizes do Ministério da Educação (BRASIL, 2007b), foram identificados apenas 

os materiais que servem ao ensino de alunos com baixa visão. É importante 

esclarecer que a visão subnormal não pode ser confundida com cegueira, pois o 

portador da visão subnormal tem uma visão útil, que lhe permite fazer leituras de 

textos aumentados ou com auxílios ópticos que ampliam consideravelmente a visão.  

Os trabalhos feitos pela professora favorecem experiências sensoriais e 

perceptivas para melhor incluir o aluno. Portanto, mesmo com a falta de recursos, a 

professora tenta cumprir o que está determinado pelas diretrizes educacionais 

(BRASIL, 2007b; DISTRITO FEDERAL, 2014), ao utilizar os materiais disponíveis e 

assim cumprir com o seu papel. 

Nessa escola, o atendimento feito na sala de recursos também é programado 

em horários diferentes das aulas da turma regular, de modo a não causar prejuízo 

ao aprendizado dos alunos. A professora ressalta a importância do trabalho de 

inclusão e esclarece que deve ser inserido em todas as escolas de ensino regular. 
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4.2 Discussão 

Escola Inclusiva é aquela que visa uma educação para todos, implicando num 

sistema educacional que reconheça e atenda alunos com diferenças, principalmente 

aqueles com algum tipo de deficiência (BRASIL, 2001a). 

A Educação Inclusiva passou por um longo processo até chegar à importância 

dos dias atuais, surgiu nos anos 1990 e até hoje faz parte da legislação da 

educação. A Educação Inclusiva é obrigatória nas escolas e deve seguir princípios 

para se efetivar, como: direito à educação, a igualdade de oportunidades, educação 

de qualidade, direito à aprendizagem (CARVALHO,2004).  

A instituição de ensino regular tem o dever de integrar e garantir a 

permanência de crianças e jovens com deficiência para que tenham acesso a 

aprendizagem (DISTRITO FEDERAL, 2014).  

As duas escolas observadas em campo são consideradas escolas inclusivas, 

pois nelas são matriculados alunos com deficiência, os quais estão incluidos nas 

turmas regulares. Os alunos com deficiência possuem apoio especializado na 

escola, que são oferecidos nas salas de recursos em horário contrário das aulas nas 

turmas regulares.  

As escolas possuem salas de recursos como está previsto nas diretrizes do 

DF de 2013 que relata que o aluno com deficiência deve ser integrado numa classe 

comum com direito a acesso a sala de recursos. As salas de recursos das escolas 

são multifuncionais,não têm o caráter substitutivo do Ensino Regular.  

A sala de recursos da escola A é denominada multifuncional, portanto, é parte 

integrante do projeto político pedagógico da escola e está atrelada à inclusão dos 

alunos “público alvo” no Ensino Regular.A escola possui recursos fornecidos pelo 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) que são materiais didático-

pedagógicos acessíveis. 

A sala de recursos da escola B tem o caráter complementar. A professora 

utiliza de recursos muitas vezes produzidos por ela, para trabalhar as 

potencialidades dos alunos com deficiência e superar barreiras para que sejam 

inseridos na turma regular e tenham o maior grau possível de aprendizagem.  



37 

Em suma, conclui-se que as duas escolas têm particularidades, mas são 

escolas inclusivas, porém com mecanismos diferentes de trabalho, pois a escola A 

possui recursos que a escola B não adquiriu, por algum tipo de falha na gestão 

educacional do Distrito Federal. Porém, isto não significa que não seja uma escola 

que inclua seus alunos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O presente estudo permitiu conhecer os conceitos e a evolução histórica da 

Educação Especial e Inclusiva, mostrando que hoje o aluno com deficiência tem 

todos os seus direitos garantidos por lei. Nesse quesito, o direito à educação é 

essencial para o desenvolvimento pessoal e profissional dessas pessoas, cabendo à 

instituição de ensino e ao professor oferecerem os recursos necessários à inclusão e 

aprendizagem dos alunos com deficiência.. 

Em se tratando de alunos com deficiência visual, o processo de inclusão 

também requer uma boa interação entre os professores de classe regular e os 

especializados, para que conjuntamente possam oferecer a assistência necessária 

ao aprendizado desses alunos. 

Quanto aos recursos didático-pedagógicos, estes são fundamentais para a 

escolarização dos alunos com deficiência visual. Há vários recursos descritos em 

documentos do Ministério da Educação que compreendem desde o sistema de 

escrita, leitura e operações matemáticas até jogos didáticos que facilitam o processo 

de aprendizagem. Conforme mostrado, dentre os recursos existentes, o sistema 

braile se traduz como um dos mais importantes, pois é o principal meio de escrita e 

leitura dos deficientes visuais. Já o soroban permite a realização de operações 

matemáticas. 

O objetivo geral desta pesquisa foi identificar como é o atendimento 

pedagógico para os alunos com deficiência visual em duas salas de recursos de 

duas escolas públicas no Distrito Federal. Mediante as informações obtidas por meio 

de entrevistas realizadas com três professoras dessas escolas e com a observação 

feita durante as visitas nos locais foi possível chegar às seguintes conclusões: 

Diante dos relatos e da observação feita no local, é evidente a falta de 

recursos didático-pedagógicos oferecidos pelo Atendimento Educacional 

Especializado na Escola B para os alunos com ausência total da visão. Isso vai 

contra o que a legislação educacional estabelece, pois as escolas deveriam dispor 

de estrutura e materiais adequados para receber qualquer tipo de aluno. Pôde-se 

perceber que essa escola até possui uma sala de recursos, mas depende muito 
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mais do esforço pessoal, e até mesmo financeiro, da professora para dar suporte 

aos alunos. Assim, a solução encontrada é a transferência dos alunos com cegueira 

para a sala de recursos da escola A, permanecendo apenas aqueles com baixa 

visão na sala de recursos na escola B.  As professoras da escola A fazem o trabalho 

de itinerância quando a escola B possui alunos com cegueira.  A escola B deve ter a 

sala de recursos com materiais para alunos com cegueira, pois é uma falha não 

possuir.  

Ao traçar um comparativo entre as duas escolas observadas, pôde-se 

identificar, claramente, que a Escola A possui todos os recursos necessários e 

previstos em lei para o ensino-aprendizagem dos alunos com cegueira. A escola B 

não possui recursos para alunos com cegueira, porém a inclusão de alunos com 

baixa visão é muito bem feita pela professora da sala de recursos, apesar de muitas 

vezes esta ter que arcar financeiramente com alguns recursos para a sala em que 

trabalha.  

O trabalho me fez entender como é o atendimento nas escolas públicas no 

Distrito Federal para alunos com deficiência visual e a partir disto  percebi as 

possibilidades que eu podia ter tido para ser incluída nas escolas que estudei. O 

trabalho foi feito para eu conhecer o ambiente estudada e através dele refletir que as 

pessoas com deficiência são pessoas capaz de enfrentar a vida e lutar pelos sonhos 

como qualquer outro.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

 

Roteiro de entrevista para uma professora da sala de recurso: 

1) Descreve a sua função dentro da escola e na sala de recurso? 

2) Quais são os materiais que você usa em seu trabalho com alunos com 

deficiência? 

3) Quais são os materiais que usa para trabalhar com aluno com deficiência visual? 

4) Quais são os recursos que a escola disponibiliza para alunos com deficiência 

visual? 

5) Você trabalha em parceria com a professora na sala da turma regular? 

6) Se a resposta é sim, quais são os trabalhos que fazem juntos para integrar 

alunos com deficiência visual? 

7) A seu ver a escola está preparada para trabalhar com alunos com deficiência? E 

com deficiência visual? 

 


