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Há uma parte de cientista no trabalho do professor: na 

aquisição do conhecimento, no estudo apurado, no rigor da 

planificação e da avaliação. Mas há também uma parte de 

artista, no modo como se reage a situações imprevistas, como 

se produz o jogo pedagógico (NÓVOA, 2003, p. 6). 



 
 

RESUMO 

 
Nas últimas décadas, transformações substanciais, motivadas pelo movimento em 

prol da inclusão, vêm ocorrendo no tocante à educação das pessoas com deficiência 

visual. Nesse contexto, temos verificado o aumento do ingresso de alunos com 

deficiência visual no ensino regular, inclusive no Ensino Médio Regular ou Integrado, 

no âmbito da Educação Profissional. A inclusão dos alunos com deficiência visual no 

Ensino Médio, mais especificamente no Ensino Médio Integrado, desencadeia 

desafios para a instituição escolar em vários âmbitos, entre eles os que se referem à 

formação de professores. Entre as instituições que ofertam esse nível de ensino, 

temos o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte (IFRN), campus Zona Norte, que, no ano de 2014, recebeu um aluno com 

deficiência visual, fato que provocou na instituição e no curso técnico de Eletrônica a 

necessidade de se adequar para atender às necessidades do discente. Entre essas 

adequações, destaca-se a formação continuada dos professores do Ensino Médio 

Integrado, já que uma parte considerável dos docentes não detinha conhecimentos 

sobre as necessidades provenientes da deficiência visual. Isso suscitou nosso 

interesse de empreender uma investigação, cujo objetivo geral foi analisar as 

contribuições do projeto de intervenção voltado para a formação continuada dos 

professores do Ensino Médio Integrado, atuantes no IFRN, na área da Educação 

Especial numa perspectiva inclusiva, voltada para o ensino do aluno com deficiência 

visual, com vistas à sua inclusão. De maneira específica, objetivamos: a) conhecer 

as concepções, saberes e necessidades formativas dos docentes no que tange ao 

processo de ensino-aprendizagem do aluno com deficiência visual com vista a sua 

inclusão educacional; b) desenvolver um projeto de intervenção com vistas a atender 

essas necessidades formativas levantadas pelos docentes. Para atingirmos esses 

objetivos, desenvolvemos uma pesquisa qualitativa, que envolveu a pesquisa 

bibliográfica, a pesquisa documental e a pesquisa-ação, cujos instrumentos de 

coleta de dados foram a entrevista semiestruturada, a observação direta e o diário 

de campo. Os resultados obtidos ratificaram a pertinência da realização de um curso 

de atualização voltado para a inclusão do aluno com deficiência visual, por meio do 

qual os saberes dos docentes frente a esse aluno foram construídos ou 

reconstruídos. Nesse sentido, vimos que a formação empreendida propiciou 

crescimento no tocante à concepção bem como à prática pedagógica e aos recursos 



 
 

utilizados em sala de aula com tais educandos. Tal fato nos faz refletir o papel da 

formação continuada frente ao contexto da inclusão, que precisa ultrapassar o muro 

de cursos pontuais, configurando-se como cultura na instituição de ensino, como 

algo instituído e formalizado no calendário acadêmico. Enfim, a escola precisa se 

configurar como um espaço formativo sistemático, estimulando nos seus professores 

a construção de uma identidade profissional de educador-pesquisador.  

 

Palavras-chave: Educação Inclusiva, Ensino Médio Integrado, Formação docente, 

Deficiência Visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Over the past decades, substantial transformations have occurred regarding the 

education of the visually impaired motivated by the movement towards inclusion. In 

this context, we have verified an increase of the integration of visually impaired 

students to mainstream schooling, including mainstream or Integrated High School, 

within the sphere of Professional Education. Such inclusion of visually impaired 

students to mainstream education, more specifically in the Integrated High School, 

bring about challenges for educational institutions in many levels, especially 

concerning teacher training. Among the institutions that offer this level of instruction, 

there is the Federal Institute of Education, Science and Technology of Rio Grande do 

Norte (IFRN), Zona Norte campus, which, in 2014, admitted a visually impaired 

student, a fact that led the institution and the Electronic technical course to adjust in 

order to meet the needs of this student. Among the adjustments, the most prominent 

one is the continued teacher training in Integrated High School, considering that a 

large amount of teachers did not have knowledge about the needs that visual 

impairment entails. In light of this, we took interest in fostering an investigation whose 

general objective was to analyze the contributions of an intervention project focused 

on the continued training for Integrated High School teachers, IFRN educators, in the 

field of Special Education with an inclusive perspective, focused on the teaching of 

the visually impaired, with the view to promoting inclusion. Specifically, our objectives 

are: a) know the conceptions, knowledge and training needs of teachers regarding 

the teaching-learning process of students with visual impairment with a view to their 

educational inclusion; b) develop an intervention project aiming at attaining the 

formative needs raised by the teachers. In order to reach these objectives, we 

developed a qualitative research that encompassed literature review, documental 

and action research, whose data collection instruments were semi structured 

interviews, direct observation and field journal. The results obtained validated the 

importance of holding a refresher course focused on the inclusion of visually impaired 

students, where the knowledge of the educators towards these students were built 

and rebuilt. In this sense, we found that the training undertaken allowed some growth 

in regards to conception, as well as to pedagogical practice and resources used for 

these students in the classroom. This fact made us reflect on the role of a continued 

training in the context of inclusion that needs to surpass occasional courses and 



 
 

become routine at the educational institution, as something stablished and formalized 

in the academic calendar. Therefore, the school needs to be a systematic and 

formative space, encouraging its teachers to construct a professional identity as an 

educator-researcher. 

 

Keywords: Inclusive Education, Integrated High School, Teacher training, Visual 

impairment.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

En las últimas décadas, se han producido cambios sustanciales en la educación de 

las personas con discapacidad visual, motivadas por esa acción en favor de la 

inclusión. En este contexto, hemos comprobado el aumento del entradas de alumnos 

con discapacidad visual en la enseñanza regular, incluso también en la Enseñanza 

Media Regular o Integrada, en el ámbito de la Educación Profesional. La inclusión de 

los alumnos con discapacidad visual en la Enseñanza Media, más específicamente 

en la Enseñanza Media Integrada, desencadena desafíos para la institución escolar 

en varios ámbitos, entre ellos en lo que se refiere a la formación de profesores. Entre 

las instituciones que ofrecen ese nivel de enseñanza, tenemos el Instituto Federal de 

Educación, Ciencia y Tecnología de Rio Grande do Norte (IFRN), campus Zona 

Norte, que en el año 2014 recibió un alumno con discapacidad visual, ese hecho 

provocó en la institución y en el curso técnico de Electrónica la necesidad de 

adaptase para atender las necesidades del estudiante. Entre las adecuaciones, se 

destaca la continuación de la formación de los profesores de la Enseñanza Media 

Integrada, ya que la mayoría de los docentes no tenían conocimientos sobre las 

necesidades provenientes de la deficiencia visual. Eso ha despertado nuestro interés 

en realizar una investigación, cuyo objetivo general fue analizar las contribuciones 

del proyecto de intervención dirigido a la formación continuada de los profesores de 

la Enseñanza Media Integrada, actuantes en el IFRN, en el área de Educación 

Especial en una perspectiva inclusiva, designada a la enseñanza del aprendizaje del 

alumno con discapacidad visual, con objetivo a su inclusión. De modo específico, 

objetivamos: a) conocer las concepciones, saberes y necessidades formativas   

de los docentes en lo que se refiere al proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumno con discapacidad visual con vistas a su inclusión educativa; b) desarrollar un 

proyecto de intervención con objetivo de satisfacer esas necesidades formativas 

abordadas por los docentes. Para alcanzar estos objetivos, desarrollamos una 

investigación cualitativa. Esta implicó la investigación bibliográfica, la investigación 

documental y la investigación-acción, cuyos instrumentos de recolección de datos 

fueron la entrevista semiestructurada, la observación directa y el diario de campo. 

Los resultados obtenidos ratificaron la pertinencia de la realización de un curso de 

actualización orientado a la inclusión del alumno con discapacidad visual, en que los 

saberes de los docentes frente a ese alumno fueron construidos o reconstruidos. En 



 
 

ese sentido, vimos que la formación emprendida propició crecimiento en lo referente 

a la concepción, así como a la práctica pedagógica ya los recursos utilizados en el 

aula con estos educandos. Este hecho nos hace reflejar el papel de la formación 

continuada frente al contexto de la inclusión, que necesita sobrepasar el muro de 

cursos puntuales, configurándose como cultura en la institución de enseñanza, como 

algo instituido y formalizado en el calendario académico. En fin, la escuela necesita 

estructurarse como un espacio formativo sistemático, estimulando en sus profesores 

la construcción de una identidad profesional de educador-investigador. 

 

Palabras clave: Educación inclusiva, Enseñanza Media Integrada, Formación 

docente, discapacidad visual. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O percurso da história do atendimento às pessoas com deficiência nos revela 

formas de exclusão decorrentes de diversos fatores sociais, econômicos e políticos, 

que influenciavam a maneira de entender e atender esses indivíduos, que foram 

estigmatizados durante séculos. Eles passaram inicialmente por situações de 

extermínio, marginalização e segregação até obterem o direito de serem inclusos em 

todos os sistemas sociais, dentre eles na educação comum. 

Um momento marcante da garantia desses direitos, em âmbito educacional, 

ocorreu em meados do século XX, mais especificamente na década de 70, quando 

emerge o paradigma da integração das pessoas com deficiência. 

 Segundo Bernardes (2010), com base nesse paradigma, buscava-se integrar, 

na escola, o aluno com deficiência.   Para tanto, foram estruturados diversos tipos de 

atendimento educacional, que perpassavam desde escolas especializadas até o 

ensino em classe comum, aos quais os educandos com deficiência deveriam se 

adaptar dentro de suas possibilidades. Em outras palavras, esses alunos poderiam 

ser educados e integrados na escola comum, desde que estivessem capacitados, ou 

seja, desde que se adaptassem sem causar qualquer transtorno.  

 Nesse contexto, passaram a existir dois sistemas educacionais: um de cunho 

regular e outro especializado, desenvolvido em escolas especializadas ou classes 

especiais, sediadas em instituições regulares de ensino.  

Sendo assim, mesmo que tais pessoas não fossem mais exterminadas nem 

marginalizadas em casa, em mosteiros ou asilos, como ocorreu em séculos 

anteriores (MARTINS, 2015; PESSOTTI, 1984; MAZZOTTA, 1982), ainda eram 

segregadas e desrespeitadas pelo fato de não terem seus direitos garantidos como 

cidadãos. 

Aos poucos, essa realidade foi se transformando, principalmente a partir do 

final da década de 1980 e, de maneira mais específica, em meados da década de 

1990, quando se inicia, no contexto internacional, um movimento encabeçado por 

pais e pessoas com deficiência, “[...] que lutavam contra a ideia de que a educação 

especial, embora colocada em prática junto com a integração escolar, estivera 

enclausurada em um mundo à parte” (SÁNCHEZ, 2005, p. 8). 
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Cabe destacar, nesse período, o movimento que surge nos Estados Unidos da 

América (EUA), denominado de Regular Education Iniciative (REI), considerado 

como um passo inicial para a inclusão, visando extinguir as práticas educacionais 

excludentes ainda existentes frente às pessoas com deficiência, mesmo com a 

proposta da integração.  

O REI tinha como objetivo a inclusão na escola comum das crianças com 

alguma deficiência, “[...] lutava em prol da reestruturação da educação especial, pelo 

desaparecimento da educação compensatória e pela recuperação em que todos os 

alunos estavam imersos” (op. cit., p.8). 

É nesse contexto que surge o movimento da inclusão e assume um caráter 

internacional, tendo destaque em trabalhos e ações realizadas pela UNICEF e 

UNESCO, em prol da educação para todos que se encontravam em idade escolar.  

Nessa conjuntura, podemos destacar também diversas reuniões internacionais 

empreendidas com o intuito de promover uma educação para todos, entre as quais: 

as realizadas em Nova York, no ano de 1989, denominada de Convenção dos 

Direitos da Criança; a Conferência Mundial de Educação para Todos, que ocorreu 

em Jomtiem, na Tailândia em 1990; e a Conferência Mundial sobre Necessidades 

Educativas Especiais, desenvolvida na cidade de Salamanca, na Espanha, em 1994.  

A mais expressiva dessas reuniões foi a Conferência Mundial sobre 

Necessidades Educativas Especiais, pois foi a que mais contribuiu no tocante à 

disseminação da proposta da educação inclusiva em todo o mundo. Os 92 países e 

25 organizações internacionais, que participaram da referida conferência, 

estabeleceram e assinaram um plano cujo princípio norteador conduzia as 

instituições de ensino a buscarem se tornar um ambiente acolhedor, de forma a 

receber todas as crianças independentemente de suas condições físicas, 

intelectuais, emocionais, raciais, sociais, linguísticas dentre outras. 

A partir disso, as instituições de ensino se encontravam frente a uma nova 

realidade, a um novo desafio, que requeria mudanças que preceituasse um fazer 

pedagógico “[...] capaz de educar com êxito a todas as crianças, inclusive aquelas 

que têm deficiências graves” (SÁNCHEZ, 2005, p. 9). 

Quanto ao Brasil, a concepção de universalização da educação, a construção 

de um sistema educacional inclusivo começa a ocorrer quando o governo concorda 

com a Declaração Mundial de Educação para Todos (1990) e se torna signatário da 

Declaração de Salamanca (1994). 
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Em decorrência disso, nas últimas décadas, transformações substanciais vêm 

ocorrendo no tocante à educação das pessoas com deficiência, motivadas pelas 

políticas e por reformas educacionais decorrentes da emergência do paradigma da 

inclusão em âmbito nacional.  

Dessa forma, temos verificado aumento – mesmo que ainda tímido – do 

ingresso de alunos com deficiência no ensino regular, no Brasil, com maior matrícula 

no Ensino Fundamental I e II. Em 2007, essa matricula equivalia a um quantitativo 

de 239.506 alunos e, em 2010, ela aumentou para 380.3121 educandos, que 

apresentam algum tipo de deficiência. 

Tal fato tem possibilitado progressivamente o acesso desses discentes a outros 

níveis de ensino, como ao Ensino Médio, ao Ensino Superior e, até mesmo, à Pós-

graduação2, que anteriormente não eram sequer cogitados pelas pessoas com 

deficiência. 

Considerando que o Ensino Fundamental tem consolidado algumas práticas 

educacionais inclusivas – ainda que, muitas vezes, de maneira pontual – 

entendemos que o nosso olhar, enquanto profissionais da educação, também 

precisa estar direcionado para outras instituições que estão recebendo alunos com 

deficiência, dentre elas as instituições voltadas para o Ensino Médio, em especial o 

Ensino Médio Integrado, que é ofertado por instituições de Educação Profissional, 

como os Institutos Federais de Educação (If's). 

Esse olhar de análise para o Ensino Médio, considerada a etapa final da 

Educação Básica, deve-se ao fato de um crescente número de alunos com 

deficiência estar matriculado neste nível de ensino.   

Apesar disso, o quantitativo ainda não é expressivo, já que, nas séries iniciais 

do Ensino Fundamental, a porcentagem era apenas de 2,83%3 de alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades matriculados 

na rede regular de ensino, em 2014 (o que equivalia a um total de 338.769 alunos4).  

No tocante ao Ensino Médio, esse percentual foi apenas de 0,7%5 (57.754 

alunos), o que também se torna inferior ao quantitativo de 82,6%6 (8.300.1897) de 

                                                           
1
 Conforme dados do INEP - Censo Escolar 2010. 

2
 São evidenciados avanços, embora o acesso ao Ensino Superior e, principalmente, ao Ensino em 

nível de Pós-graduação ainda ocorra numa proporção bem pequena. 
3
 Esse dado quantitativo refere-se à proporção de aluno com necessidades especiais em relação ao 

total de matricula nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Fonte: www.todospelaeducacao.org.br.  
4
 Fonte: www.todospelaeducacao.org.br 

5 Fonte: www.todospelaeducacao.org.br 

http://www.todospelaeducacao.org.br/
http://www.todospelaeducacao.org.br/
http://www.todospelaeducacao.org.br/
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matriculas de alunos sem deficiência nesse nível de ensino. É importante, 

salientarmos que, mesmo ocorrendo aumento de matriculas, nesse nível de ensino, 

de alunos com e sem deficiência, os desafios de oferta e a busca da 

universalização da educação com qualidade social ainda se fazem presentes, já que 

muitos jovens em idade escolar se encontram fora da escola (COSTA, 2013). 

Atrelada a essa questão, os índices de fracasso escolar e evasão no Ensino Médio 

permanecem preocupantes, atingindo, em 2015, um quantitativo de 922.910 (11,6%) 

reprovados e 545.949 (6,8%) de abandono8.  

Quanto à modalidade da Educação Profissional, no Brasil, em que o Ensino 

Médio Integrado é ofertado, o quantitativo de alunos com deficiência matriculados 

também aumentou consideravelmente, passando de 1.837 alunos em 2009 para 

3.251, em 20149. 

A inclusão dos alunos com deficiência no Ensino Médio Integrado10 também 

desencadeia desafios para a instituição escolar, tanto no âmbito da acessibilidade 

quanto da formação de professores.  

O ingresso dos alunos com deficiência, nessa última fase da educação básica, 

implica – assim como nas demais fases da educação – em assegurar, conforme 

estabelece a Lei 9.394/96, no artigo 59, currículos, métodos, técnicas, recursos 

específicos, para atender às necessidades desses educandos, bem como 

professores capacitados para atuar com a diversidade do alunado. 

Tal aspecto legitima o rompimento do currículo propedêutico e enrijecido, que 

permeia o Ensino Médio, com o intuito de torná-lo democrático, visando o 

aprendizado de todos os alunos.  

É nessa perspectiva que Kuenzer (2009, p.43) declara que o Ensino Médio só 

será efetivamente democrático quando o projeto político pedagógico da instituição 

escolar possibilitar as necessárias mediações para que discentes menos favorecidos 

“[...] estejam em condições de identificar, compreender e buscar suprir, ao longo da 

sua vida, suas necessidades com relação à participação na produção científica, 

tecnológica e cultural”. 

                                                                                                                                                                                     
6
 Fonte: www.todospelaeducacao.org.br 

7
 Fonte: MEC/INEP-Censo escolar 2015. 

8
 Fonte: qedu.org.br. 

9
 Fonte: todospelaeducacao.org.br. 

10
 Configura-se como Ensino Médio Integrado porque sua elaboração encontra-se baseada no eixo 

estruturante trabalho, ciência e cultura (MOURA, 2012) e também por ser realizado de forma 
integrada ao Ensino Técnico e propedêutico.  

http://www.todospelaeducacao.org.br/
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Cavalcanti (2008) acrescenta ainda que a democratização do Ensino Médio só 

poderá se concretizar quando todos tiverem as mesmas oportunidades de 

aprendizado. Tal aspecto é ratificado por Kuenzer (2009) ao declarar que a 

democratização só será plenamente possível quando os jovens puderem exercer o 

direito à diferença, sem que, contudo, isso signifique desigualdade.  

É nesse contexto da democratização e, consequentemente, de respeito às 

diferenças, de aceitação da heterogeneidade, rompendo com a concepção 

conteudista e propedêutica do Ensino Médio, que o docente tem um papel 

fundamental.  

Esse docente, num contexto inclusivo no Ensino Médio, precisa ultrapassar a 

lógica didática que tem como pressuposto a homogeneidade dos alunos em sala de 

aula, em que o professor é percebido apenas como um transmissor de conteúdo.  

Para tanto, os professores desse nível de ensino precisam de uma formação 

que seja condizente com a educação inclusiva, fato comprovado pela pesquisa de 

Cavalcanti (op. cit.), quando destaca que os docentes do Ensino Médio que 

lecionavam a uma aluna com deficiência intelectual se sentiam despreparados para 

atender às suas necessidades assim como para superar os obstáculos existentes na 

estrutura organizacional e na prática pedagógica.  

Atrelada a essa questão, a pesquisa da autora também destaca que a falta de 

adaptações curriculares fragilizava as ações docentes nesse processo de inclusão 

no Ensino Médio, desencadeando a repetição da prática pedagógica tradicional. Tal 

aspecto reforça a necessidade de investimento numa formação inicial e continuada 

dos professores bem como o envolvimento de toda a comunidade escolar para o 

desenvolvimento de uma educação mais inclusiva.  

Transpondo esse contexto para o Ensino Médio Integrado, que é ofertado na 

modalidade da Educação Profissional, os desafios anteriormente existentes se 

repetem, tanto em nível de adaptação estrutural, pedagógica e curricular quanto da 

formação docente. 

Nesse sentido, a pesquisa realizada por Silva e Pletsch (2010, p.9) sobre a 

política de educação inclusiva no Ensino Técnico Profissional, desenvolvida no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, apontava as 

dificuldades observadas e relatadas pela aluna pesquisada, que apresentava 

deficiência física e que frequentava essa instituição, ressaltou que a “[...] falta de 

preparo e informação impede o professor de desenvolver uma prática pedagógica 
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sensível às especificidades do aluno com necessidades educacionais especiais, 

matriculado em sua turma”.  

Essa formação numa perspectiva inclusiva, no âmbito da Educação 

Profissional, mais especificamente no Ensino Médio Integrado, é imperativa, pois 

existe uma particularidade no quadro das instituições de Educação Profissional, 

dentre elas as de cunho federal, como os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia (IFs): a existência de professores sem formação didática, já que são 

engenheiros ou oriundos de licenciaturas e graduações em diferentes áreas. 

Essa formação numa perspectiva inclusiva, no âmbito da Educação 

Profissional, mais especificamente no Ensino Médio Integrado, é imperativa, pois 

existe uma particularidade no quadro das instituições de Educação Profissional, 

dentre elas as de cunho federal, como os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia (IFs): a existência de professores sem formação didática, já que são 

engenheiros ou oriundos de licenciaturas e graduações em diferentes áreas. 

Sob essa perspectiva, ao analisar a inclusão da pessoa com deficiência no 

Instituto Federal de Minas Gerais, Waldemar (2012) concluiu que, entre os entraves 

identificados no processo de inclusão do aluno com deficiência na referida 

instituição, foi realçada a falta de formação continuada dos docentes. Esta deveria 

ser ofertada pelo Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades 

Educacionais Específicas (NAPNE), fato que não vinha ocorrendo.  

Além disso, destaca que a falta de apoio no que diz respeito à utilização de 

tecnologia assistiva, à orientação profissional e ao acompanhamento pedagógico de 

alunos com deficiência também se constitui como um dos obstáculos a ser 

superado.  

Apesar disso, acrescenta que a inclusão na Educação Profissional representa 

uma possibilidade de inovação no Instituto Federal de Educação do Rio Grande do 

Sul (IFRS), destacando que a inclusão das pessoas com deficiência na instituição é 

um processo e que, mesmo com as dificuldades e entraves, mudanças ocorreram, 

favorecendo a proposta inclusiva. Entre essas situou a constituição do NAPNE como 

um fator fundamental para facilitar o acesso e a permanência da pessoa com 

deficiência no IFRS. 

Ainda no contexto da inclusão da pessoa com deficiência, Rodrigues (2010) 

desenvolveu uma pesquisa voltada para a inclusão do aluno com deficiência visual 

no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. 
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Dissertou, durante a realização da investigação, sobre diversos aspectos da inclusão 

desses alunos na referida instituição, dentre eles a prática pedagógica de docentes 

voltada para a inclusão dos alunos com deficiência visual. Constatou que alguns 

buscavam adaptar a sua prática em sala de aula para que o discente com 

deficiência visual pudesse ter acesso ao conteúdo ministrado, mas que, apesar 

disso, existiam professores que não possibilitavam que o aluno com deficiência 

visual manipulasse objetos e materiais que facilitariam a sua compreensão e, 

consequentemente, a sua participação em sala de aula.  

Diante disso, a autora infere que a falta de conhecimento sobre as 

especificidades do processo de ensino-aprendizagem do aluno com deficiência 

visual desencadeava a inexistência de ações adequadas ao aprendizado desse 

aluno por parte desses docentes. Assim, podemos observar que os fatores que 

facilitam a permanência dos estudantes com deficiência na instituição de ensino 

provêm de vários aspectos, dentre eles a preparação dos docentes.  

Sabemos que o processo inclusivo não implica apenas na formação, na 

capacitação desses profissionais da educação, mas envolve um conjunto de 

elementos, tais como a aquisição de recursos pedagógicos adaptados, a 

capacitação dos diversos recursos humanos existentes na escola e a eliminação de 

barreiras físicas e atitudinais. Apesar disso, o professor ainda é o elemento 

nevrálgico, central, desse processo de inclusão. 

Numa perspectiva mais pessoal, enquanto professora do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) e, até o ano de 

2013, atuando como vice coordenadora do Núcleo de Atendimento às Pessoas com 

Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE), tivemos a oportunidade de 

vivenciar e conhecer o processo de inclusão dos alunos com deficiência, dentre eles 

o que apresenta deficiência visual.  

Em 2013, foram realizadas diversas reuniões e ações dos NAPNEs de diversos 

campi, sediados no Estado do Rio Grande do Norte, com o intuito de fazer um 

levantamento dos alunos com deficiência e suas necessidades, bem como capacitar 

os coordenadores de cada núcleo.  

Dentre as informações que obtivemos, averiguamos, por meio do relato de um 

coordenador do curso do Ensino Médio Integrado, que havia um aluno com baixa 

visão, o qual precisava que os docentes elaborassem materiais ampliados ou 

proporcionassem recursos auditivos para que ele estudasse em casa.  
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Através dessa informação, podemos observar que a necessidade do 

envolvimento dos professores precisa ser o núcleo das ações inclusivas, que tem 

assumido, nas políticas educacionais, o caráter de urgência, pois desses 

profissionais dependem muito o sucesso ou insucesso da inclusão desses discentes. 

Além desse quadro, presenciamos outra situação de obstáculo vivenciado por 

alunos com deficiência visual no IFRN, em que um deles foi nosso orientando no 

curso de Licenciatura em Espanhol11, em 2012, o qual estava acometido de 

retinopatia diabética, o que desencadeou a deficiência visual, mais especificamente 

a baixa visão. Em várias situações, ele relatava que alguns professores não faziam 

as adaptações necessárias para que ele tivesse acesso ao conteúdo ministrado em 

sala de aula, o que dificultava a sua participação nas atividades.  

Tal aspecto nos conduz à necessidade veemente da formação dos professores 

que atuam com esses alunos em sala de aula, com o intuito de facilitar o processo 

de inclusão, fato já constatado nas pesquisas anteriores apresentadas. Essa 

situação é ratificada quando um aluno com baixa visão ingressa, em 2014, no IFRN-

campus Zona Norte, no curso do Ensino Médio Integrado, que ainda não tinha 

experiência com a inclusão. Esse fato inusitado para o curso fez com que a 

instituição proporcionasse informações preliminares, via e-mail, aos professores. No 

entanto, essas não foram suficientes, pois alguns ainda se sentiam inseguros sobre 

como atuar com esse aluno com deficiência visual. 

Diante desses aspectos, tornou-se imprescindível a realização da formação 

continuada de professores que atuavam com alunos com deficiência visual 

matriculados no IFRN, pois, conforme atesta Oliveira (2009), a desqualificação 

profissional de professores acaba se refletindo na abordagem pedagógica adotada 

pela escola para atender esses discentes. 

Nessa conjuntura, surgiu o nosso interesse em desenvolver uma pesquisa 

voltada para a inclusão do aluno com deficiência visual, focalizando a formação 

continuada dos docentes do curso Ensino Médio Integrado que receberam o aluno 

com deficiência visual no IFRN-campus Zona Norte, em 2014, numa perspectiva 

inclusiva, já que é uma situação ainda não vivenciada pelo curso, o que pode 

acarretar diversas angústias e dúvidas por parte dos docentes.  

                                                           
11

  O seu trabalho de Conclusão do curso foi a “Deficiência Visual: conhecendo para incluir”. 
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Ao ponderarmos as informações anteriormente expostas, surgiu o seguinte 

questionamento frente à formação docente numa perspectiva inclusiva, no IFRN:  

 

a) ao realizarmos um projeto de intervenção mais sistemático, voltado para a 

formação continuada dos professores do IFRN, na área da educação 

especial numa perspectiva inclusiva, contribuiremos com a construção de 

novos saberes dos docentes do IFRN referentes ao processo de ensino-

aprendizagem do aluno com deficiência visual, facilitanto a sua inclusão 

educacional? 

 

Partindo desse questionamento, destacamos que o objetivo da nossa pesquisa, 

numa perspectiva geral, foi o de analisar as contribuições do projeto de intervenção 

voltado para formação continuada em serviço dos professores do Ensino Médio 

Integrado, atuantes no IFRN, na área da Educação Especial numa perspectiva 

inclusiva, no tocante à constituição de novos saberes quanto ao processo de ensino-

aprendizagem do aluno com deficiência visual, com vistas à sua inclusão.  

Os objetivos específicos foram:  

 

a) conhecer as concepções, saberes e necessidades formativas dos docentes 

no que tange ao processo de ensino-aprendizagem do aluno com 

deficiência visual com vista à sua inclusão educacional; e   

b)  desenvolver um projeto de intervenção com vistas a atender às 

necessidades formativas levantadas pelos docentes. 

 

Para atingirmos esses objetivos, desenvolvemos uma pesquisa qualitativa. 

Esta envolveu uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa documental e uma 

pesquisa-ação, cujos instrumentos de coleta de dados foram a entrevista 

semiestruturada, a observação direta e o diário de campo, que serão detalhados 

num capítulo especifico desta tese. 

Através desta pesquisa, propormos, como tese, que a formação continuada 

dos professores numa perspectiva inclusiva poderá contribuir para ampliar os 

conhecimentos quanto ao processo de ensino-aprendizagem do aluno com 

deficiência visual, possibilitando ações mais condizentes com as necessidades do 

aluno com deficiência visual, favorecendo a sua inclusão. 
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Ratificamos, assim, a pertinência da pesquisa desenvolvida, no que tange à 

possibilidade de minimizar as barreiras atitudinais e pedagógicas, através de uma 

formação continuada de docentes do quadro permanente do IFRN que, ao longo das 

últimas décadas, têm recebido alunos com deficiência nos diversos campi.  

Além disso, a referida pesquisa poderá trazer uma contribuição significativa 

para a instituição, que tem buscado consolidar as suas ações inclusivas para 

proporcionar a inclusão dos alunos com deficiência, já que a formação dos seus 

docentes é um elemento que possibilitará a permanência, com mais qualidade, 

desses discentes na instituição. 

Outro ponto relevante, nesse contexto, diz respeito à nossa própria formação 

acadêmica, enquanto pesquisadora, pois tivemos a oportunidade de analisar, de 

estudar vários pontos relativos à nossa profissão bem buscar aperfeiçoá-la dentro do 

processo de investigação, seja como docente. 

Atrelada a esse aspecto, a pesquisa doutoral desenvolvida também nos trouxe 

contribuições para estudos referentes à área de formação continuada dos 

professores do Ensino Médio Integrado da modalidade de Educação Profissional, já 

que as pesquisas desenvolvidas anteriormente voltaram-se apenas para o processo 

de inclusão, em vários aspectos, no IFRN e em outros institutos, sem, contudo, 

abordar especificamente essa formação. 

Quanto à organização estrutural do trabalho, foi realizada através de capítulos, 

em que o primeiro refere-se à introdução, no qual apresentamos alguns aspectos 

relativos à temática da inclusão, à justificativa do trabalho, às questões norteadoras, 

aos objetivos e, por fim, mencionamos – de forma breve – alguns aspectos relativos 

à metodologia adotada. 

No segundo capítulo, explanamos sobre a metodologia desenvolvida durante a 

investigação, detalhando a sua tipologia, os procedimentos, os tipos de instrumentos 

de coleta de dados utilizados, entre outros aspectos. 

No terceiro capítulo, abordamos a inclusão escolar, os sujeitos da inclusão, a 

deficiência visual e as questões educacionais envolvidas no processo educativo 

inclusivo de alunos nessas condições, assim como sobre o processo de 

desenvolvimento e aprendizagem, sobre as contribuições das teorias de Vygotsky 

para a inclusão de alunos com deficiência, sobre leitura e escrita para discentes com 

deficiência visual, recursos didáticos e algumas adaptações curriculares. 
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No quarto capítulo, comentamos sobre o universo do Ensino Médio, abordando 

aspectos históricos e educacionais, bem como a respeito da inclusão nesse nível e 

modalidade de ensino.  

No quinto capítulo, discutimos a respeito da formação docente, perpassando 

pelos aspectos históricos, políticos e pedagógicos, adentrando pelos princípios 

inclusivos. 

E, por fim, no último capítulo, expomos os resultados da pesquisa desenvolvida 

no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Natal, no campus Zona 

Norte, voltada para a formação continuada de professores do Ensino Médio 

Integrado para a educação inclusiva de educandos com deficiência visual.  
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2.  A TRILHA METODOLÓGICA 

 

 

Entendemos ser parte essencial dos trabalhos científicos a apresentação de 

uma sessão voltada para a metodologia, adotada durante a pesquisa, com o intuito 

de promover a veracidade dos resultados obtidos e analisados como também de 

possibilitar a compreensão do caminho percorrido para alcançar os objetivos 

propostos. Assim, neste capítulo, iremos nos ater ao tipo de pesquisa que adotamos, 

situando também o lócus, os sujeitos da investigação, os procedimentos 

metodológicos e os instrumentos de coletas de dados bem como os aspectos 

relativos à análise dos resultados.  

 

2.1 Características e tipologia da Pesquisa 

 

A pesquisa científica é condição sine qua non para a busca de respostas diante 

de problemas que se apresentam na realidade em que nos encontramos. 

Ratificando essa informação, Kauark, Manhães e Medeiros (2010, p. 24) declaram 

que “[...] a pesquisa é a busca de solução a um problema que alguém queira saber a 

resposta”. 

Para Gil (2008, p. 26), ela se constitui num “[...] processo formal e sistemático 

de desenvolvimento do método científico. O objetivo fundamental da pesquisa é 

descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos 

científicos”. 

Nesse contexto da pesquisa científica, existem várias classificações que irão 

depender da natureza, da abordagem ou assunto, do propósito e dos procedimentos 

efetivados. A escolha do tipo de pesquisa vai depender dos objetivos a serem 

alcançados pelo pesquisador. Partindo dessa perspectiva classificatória, iremos 

descrever a tipologia da pesquisa, considerando a natureza, a abordagem, o 

propósito e os procedimentos adotados.  

 

a) Quanto à natureza  

 

Segundo Kauark, Manhães e Medeiros (2010), nessa categoria, a pesquisa 

pode ser básica e aplicada. A primeira caracteriza-se pelo fato de o pesquisador 
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poder apresentar novos conhecimentos para o avanço da Ciência, mas sem 

aplicação prévia, envolvendo verdade e interesses universais.  A pesquisa aplicada 

envolve a produção de conhecimentos para aplicação prática, implicando em 

verdade e interesse locais.  

Nesse sentido, destacamos que a natureza da nossa investigação foi de cunho 

aplicado, pois buscamos, através desta, produzir conhecimentos científicos para 

serem aplicados na realidade escolar. 

 

b) Quanto à abordagem 

 

Nessa configuração, a pesquisa pode ser qualitativa ou quantitativa e, em 

alguns casos, quantitativa e qualitativa ao mesmo tempo. Optamos pela pesquisa de 

cunho qualitativo, já que o nosso objetivo foi o de contribuir com a formação 

continuada dos professores do IFRN, campus Zona Norte, em Natal-RN.  

Essa abordagem qualitativa parte do 

[...] fundamento de que há uma relação dinâmica entre o mundo real 
e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um 
vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do 
sujeito. O conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, 
conectados por uma teoria explicativa; o sujeito–observador é a 
parte integrante do processo de conhecimento e interpreta os 
fenômenos, atribuindo-lhes um significado. Objeto não é um dado 
inerte e neutro; está possuído de significados e relações que 
sujeitos concretos criam em suas ações (CHIZZOTTI, 1998, p. 79). 
 

 

Além disso, a pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como uma busca por 

compreender detalhadamente os significados e características das situações 

vivenciadas pelos entrevistados (RICHARDSON, 1999). 

Segundo Oliveira (1997, p. 117), essa abordagem qualitativa proporciona uma 

investigação de situações complexas e estritamente particulares, pois possibilita 

descrever 

[...] a complexidade de uma determinada hipótese ou problema, 
analisar a interação de certas variáveis, compreender e classificar 
processos dinâmicos experimentados por grupos sociais apresenta 
contribuições no processo de mudança, criação ou formação de 
opiniões de determinados grupos e permite, em maior grau de 
profundidade a interpretação das particularidades dos 
comportamentos ou atitudes dos indivíduos. 
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Nessa proposta metodológica, o pesquisador tem um papel fundamental, já 

que ele atua “[...] como veículo inteligente e ativo entre o conhecimento acumulado 

na área e as novas evidências que serão estabelecidas a partir da pesquisa” 

(LUDKE, 1986, p. 5). 

Portanto, por meio dessa abordagem, o pesquisador tem a possibilidade de 

aprofundar o estudo e a compreensão de um determinado grupo social, de 

comportamentos, de organizações bem como de colaborar com o crescimento do 

grupo social pesquisado ou do ambiente.  

Tal fato corresponde à proposta do nosso trabalho de pesquisa, uma vez que o 

nosso objetivo geral é de analisar as contribuições para a construção de novos 

saberes referente ao processo de ensino-aprendizagem de aluno com deficiência 

visual através do projeto de intervenção voltado para a formação continuada do 

professor do Ensino Médio Integrado. 

 

c) Quanto ao objetivo  

 

Segundo Gil (2008), a pesquisa, nesse contexto, pode ser classificada em 

exploratória, descritiva e explicativa. 

Diante das características da nossa pesquisa, ela se configura, quanto aos 

objetivos, como exploratória, pois tem “[...] como principal finalidade desenvolver, 

esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista, a formulação de problemas 

mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores” (op.cit, p.43). 

 

d) Quanto aos procedimentos técnicos 

 

Em relação aos procedimentos técnicos, a pesquisa pode ser bibliográfica, 

experimental, documental, de levantamento, estudo de caso, pesquisa-ação, 

pesquisa participante, pesquisa Ex-post facto, pesquisa de campo (GIL, 1991). 

Entre esses procedimentos, optamos pela pesquisa bibliográfica, pela pesquisa 

documental e pela pesquisa-ação. 

A pesquisa bibliográfica foi desenvolvida a partir de material já publicado em 

relação ao tema estudado, tendo como objetivo proporcionar um contato direto com 
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as informações escritas, ditas, filmadas e publicadas sobre esse material 

(MARCONI; LAKATOS, 2007). 

Salientamos, porém, que as informações obtidas por meio da pesquisa 

bibliográfica não se constituem em mera repetição sobre o que já existe, mas em 

“[...] um exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a 

conclusões inovadoras” (op. cit., p. 185).  

Assim, ao longo do trabalho, buscamos pesquisar em livros, capítulos de livros 

e artigos de autores que consideramos consagrados na área da educação inclusiva, 

como Martins (2008), Carvalho (2004), Garcia (1999) e Nóvoa (1995) na área de 

formação docente. Utilizamos ainda Tardiff (2012), quanto aos saberes docentes; 

Martin e Bueno (2003) e Silva (2011), no âmbito da deficiência visual; e Kuenzer 

(2009) e Moura (2015), para nos subsidiar nas informações referentes ao Ensino 

Médio entre outros autores. 

Além dessas referências, realizamos leituras em revistas, como Educação 

Brasileira, Revista Brasileira de Educação Especial, Revista Brasileira de Educação 

Profissional e Tecnológica, Revista Benjamin Constant, Revista Educação e 

Sociedade entre diversos outros periódicos. Realizamos leitura em sites como 

Scielo, Portal do Ministério da Educação, Portal do IFRN entre outros, como também 

em anais de congressos na área.  

Buscamos também subsídios em algumas dissertações, como, por exemplo: 

Castanho (2007), Fortes (2005), Gakiya (2012), Santos (2007), Bortolini (2012). 

Além dessas leituras, realizamos pesquisas em teses como as de Mazzoni (2015), 

Moreira (2004) e Silva (2015).  

Dessa forma, procuramos selecionar um acervo literário que nos subsidiasse 

com informações pertinentes sobre a inclusão, a Educação Profissional e o Ensino 

Médio, a formação de professores, pessoas com deficiência visual e sua educação. 

Desenvolvemos ainda uma pesquisa documental já que, dessa maneira, 

poderíamos obter informações sobre a temática a ser estudada, tendo como fontes 

os documentos, escritos ou não, que pudessem ser primários ou secundários.  

Esse tipo de pesquisa foi utilizado com o intuito de conseguir dados mais 

consistentes do campo da pesquisa bem como para conhecermos as propostas de 

formação continuada da instituição estudada. Para tanto, buscamos analisar o 

Projeto Político Pedagógico do IFRN e o Projeto Político Pedagógico do Curso de 
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Técnico em Eletrônica, curso em que o aluno com deficiência visual encontrava-se 

matriculado. 

Optamos também pela pesquisa-ação12, que correspondeu ao objetivo central 

da pesquisa, cuja materialização aconteceu no momento da realização de um 

projeto de intervenção, mais especificamente por meio de um curso de atualização 

com duração de 40 horas, desenvolvido no período de novembro de 2015 a abril de 

2016, com os docentes do IFRN – Zona Norte. 

Segundo Thiollent (2007, p.16), a pesquisa-ação caracteriza-se como um tipo 

de 

[...] pesquisa social com base empírica, que é concebida e realizada 
em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um 
problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes 
representativos da situação ou do problema estão envolvidos de 
modo cooperativo ou participativo. 

 

Observamos que, na pesquisa-ação, existem ação e participação dos 

envolvidos, o que nos induz a entendê-la também como uma pesquisa participante. 

Segundo o referido autor, a diferença entre ambas as pesquisas é mais 

terminológica, pois não existe consenso entre pesquisadores da área. Destaca 

também que toda pesquisa-ação é participante, pois “[...] a participação das pessoas 

implicadas no problema investigado é absolutamente necessária” (op. cit., p. 17). 

Afirma ainda que nem tudo o que se chama pesquisa participante é uma 

pesquisa-ação, porque aquela – em alguns casos – é um tipo de pesquisa baseada 

numa metodologia de observação participante “[...] na qual os pesquisadores 

estabelecem relações comunicativas com as pessoas ou grupos da situação 

investigada com o intuito de serem melhor aceito” (op. cit., p. 17). 

Diante desses aspectos, Thiollent (2007, p. 17) afirma que, para não ocorrer 

ambiguidades, uma pesquisa-ação pode ser qualificada dessa forma quando  

 

[...] houver realmente uma ação por parte das pessoas ou grupos 
implicados no problema observado. Além disso, é preciso que a ação 
seja uma ação não-trivial, o que quer dizer uma ação problemática 
merecendo investigação para ser elaborada e conduzida. 

 

                                                           
 

12. As ações realizadas durante essa pesquisa serão mencionada ao longo do capítulo. 
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Sendo assim, a nossa pesquisa não se configurou como uma pesquisa 

participante, mas como uma pesquisa-ação, principalmente por agirmos com e para 

os docentes do curso de Ensino Médio Integrado, buscando caminhos para dirimir 

as suas dificuldades por meio da construção de novos saberes quanto ao processo 

de ensino-aprendizagem do aluno com deficiência visual, o que contribuiria para 

desencadear uma mudança na prática em sala de aula no que tange ao 

desenvolvimento de ações mais condizentes com a realidade do aluno com 

deficiência visual. 

Diante disso, a realização da pesquisa-ação tornou-se pertinente, já que os 

pesquisadores que fazem uso desse tipo de pesquisa não limitam as suas 

investigações aos aspectos acadêmicos e burocráticos, pois buscam empreender 

“[...] pesquisas nas quais as pessoas implicadas tenham algo a „dizer‟ e a „fazer‟ (op. 

cit., p. 18)”. Não se trata de um simples levantamento de dados, mas do 

desempenho ativo dos pesquisadores na própria realidade observada.  

Além desses aspectos, a pesquisa-ação “[...] deve ser conduzida de um modo 

que não seja predeterminado pelos interesses dominantes que atravessam a 

organização” (THIOLLENT, 2007, p. 19), ao mesmo tempo em que reforça 

posteriormente que toda  

 

[...] pesquisa-ação possui um caráter participativo, pelo fato de 
promover ampla interação entre pesquisadores e membros 
representativos da situação investigada. Nela existe vontade de ação 
planejada sobre problemas detectados na fase investigativa. [...] A 
pesquisa-ação não pode ser conduzida à revelia dos participantes 
nas situações que são objeto de investigação e de possível ação. 
(op.cit, p. 21) 

 

Em outras palavras, uma pesquisa pode ser qualificada como pesquisa-ação 

quando ocorrer realmente uma ação por parte dos indivíduos envolvidos no 

problema a ser observado, e essa ação não pode ser trivial, mas uma ação 

problemática que merece investigação para ser elaborada e realizada (op. cit.). 

Ainda sob essa perspectiva, Chizzotte (1998, p. 100) declara que a pesquisa-

ação visa “[...] uma mudança no mundo real, comprometida com um campo restrito, 

englobado em um projeto mais geral e submetendo-se a uma disciplina para 

alcançar os efeitos do conhecimento”. 
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Tal afirmativa, portanto, ratificou a pertinência da realização da pesquisa-ação, 

pois a nossa proposta teve como objetivo analisar as contribuições do curso de 

formação continuada de professores do Ensino Médio Integrado do IFRN - ZN, 

verificando se essas contribuições favoreceram mudanças, mesmo que iniciais, nas 

atitudes desses docentes, tanto no âmbito pessoal quanto profissional frente a 

alunos com deficiência visual. 

Juntamente a essa perspectiva, utilizamos como parâmetros de ação para a 

nossa investigação alguns aspectos presentes na pesquisa-ação, conforme destaca 

Gonçalves (2005): 

 

a) interação entre pesquisadores e pessoas participantes da investigação: 

neste processo buscamos interagir com os professores, favorecendo o 

diálogo e o aperfeiçoamento da prática pedagógica; 

b) da interação, resultou a ordem de prioridades dos problemas, que tiveram 

como resultado uma ação mais concreta pois, nesse momento da interação, 

pudemos direcionar as ações do projeto de intervenção bem como 

acrescentar outras, caso fossem necessárias diante das angústias 

apresentadas pelos docentes; 

c) a pesquisa-ação não se limitou a uma forma de ação, pois buscamos, por 

meio dela, aumentar os nossos conhecimentos, enquanto pesquisadora e 

profissional de educação atuante na educação inclusiva, bem como os 

conhecimentos dos profissionais e dos grupos participantes empenhados no 

processo de inclusão de alunos com deficiência visual, implicando em uma 

mudança considerável de percepção e ações pedagógicas de todos. 

 

Todos esses aspectos mencionados – como ação, interação, produção de 

conhecimentos – nos subsidiaram quanto à opção, como mencionamos 

anteriormente, pela elaboração de um projeto de intervenção que culminou na 

realização de um curso de atualização voltado para a formação continuada dos 

professores do Ensino Médio Integrado do IFRN-ZN.  
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2.2 Campo da Pesquisa: o IFRN - campus Zona Norte 

 

Considerando a pertinência social, econômica e política do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), iremos fazer um 

breve comentário sobre essa instituição e posteriormente adentraremos na 

caracterização do campus Zona Norte, situando alguns aspectos relativos à sua 

criação, estrutura e aos cursos ofertados. 

O nosso campo de pesquisa foi o IFRN, que se institucionalizou por meio da 

Lei 11.892/08 que, em seu artigo 2, declara que esses institutos são  

 

instituições de educação superior, básica e profissional, 
pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de Educação 
Profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com 
base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com 
as suas práticas pedagógicas, nos termos desta Lei  (BRASIL, 2008, 
p.1). 

 

 

Os Institutos federais totalizam 38 institutos, com 314 campi espalhados em 

todo o país, que atuam ofertando cursos técnicos (50% das vagas), licenciaturas 

(20% das vagas), graduação tecnológica (30%) e também podem ofertar 

especializações, mestrados profissionais e acadêmicos bem como doutorados.  

Diante dessa diversificação, os docentes atuam em diferentes níveis de ensino, 

e os alunos podem usufruir de espaços de aprendizagem variados bem como 

transitar do Ensino Técnico até o Doutorado. 

Quanto à concepção de Educação Profissional e tecnológica a ser 

desenvolvida por esses institutos, ela precisa estar coerente com as propostas de 

ensino, pesquisa e extensão integrada com a ciência, tecnologia e cultura com vistas 

à autonomia e ao desenvolvimento dos alunos (PACHECO, 2010).  

Apesar dessa proposta, que visa à autonomia e ao desenvolvimento dos 

discentes, poucas são as pesquisas a respeito da inclusão13 de alunos com 

deficiência nos Institutos Federais Educação, Ciência e Tecnologia (IFRN), fato que 

nos estimulou a investigar esse campo educacional, especificamente no Estado do 

Rio Grande do Norte.  

                                                           
13

 Algumas delas foram situadas na introdução deste trabalho de tese.  
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Dessa forma, o IFRN, mais especificamente o Campus Zona Norte, que 

recebeu, em 2014, um aluno com deficiência visual, constituiu-se no campo da 

nossa pesquisa.  

 

 Conhecendo o IFRN-ZN 

 

Figura 1 – Vista da entrada do campus Zona Norte, mostrando em primeiro plano as letras 
em concreto do IFRN, à esquerda muro com a marca da instituição. 

 

    Fonte: Portal da Memória do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (2006). 

          . 
A história do Campus Natal Zona Norte foi iniciada com a aprovação dos 

projetos de Lei (PL) 3584/2004 e 70/2005, que revogaram a determinação da Lei n.º 

8.948, de 8 de dezembro de 1994, a qual inicialmente impedia a expansão da rede 

federal de educação. 

A partir desse momento, houve a política de expansão dos institutos federais, 

sendo o Campus Zona Norte a primeira fase dessa expansão. Segundo Medeiros 

(2011), o funcionamento do referido Campus foi autorizado no dia 29 de junho de 

2006 e, no dia 18 de setembro do referido ano, tiveram início as aulas, mas ainda 

nas dependências do Campus Natal-Central.  

Após esse momento, as aulas no Campus Zona Norte, que fica localizado na 

Rua Brusque, nº 2926, Conjunto Santa Catarina, Bairro Potengi, em Natal/RN, foram 

iniciadas no dia 16 de abril de 2007. Meses depois, no dia 19 de junho de 2007, 

aconteceu a inauguração oficial do referido Campus 
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O IFRN – ZN possui capacidade para 1.200 alunos, 60 professores e 45 

funcionários técnico-administrativos, ministra cursos tecnológicos nas áreas de 

eletrônica e gestão e negócios14.  

Apesar da significativa quantidade de alunos, apenas um dos quatro cursos de 

Ensino Médio Integrado (Técnico) possui um aluno com deficiência visual, mais 

especificamente com Baixa Visão, que é o Curso Técnico em Eletrônica.  

Quanto aos cursos de Ensino Médio Integrado oferecidos pela instituição são:  

 Curso Técnico em Comércio; 

 Curso Técnico em Eletrônica; 

 Curso Técnico em Informática; e 

 Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática. 

Além desses cursos de Ensino Médio Integrado, o IFRN-ZN também oferta o 

curso de Licenciatura em Informática e cursos básicos de formação profissional, de 

curta duração, como também cursos de idiomas, através da Fundação de Apoio à 

Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do RN (FUNCERN).  

Podemos perceber, com base nesses dados, que o IFRN Zona Norte possui 

cursos que visam atender às demandas econômicas e sociais da comunidade em 

que está inserida. 

 

 O Curso Técnico em Eletrônica 

 Com base no seu Projeto Político Pedagógico (PPP), destacamos algumas 

especificidades do curso em questão.  

O Curso Técnico em Eletrônica, na forma integrada presencial, foi aprovado 

pela Resolução Nº 38/2012-CONSUP/IFRN, de 26/03/2012. A justificativa do curso 

se apoia nas transformações relacionadas a diversas áreas de atuação no mundo do 

trabalho, em que vem ocorrendo a utilização mais intensa de novas tecnologias. 

No documento do PPP do curso, é destacado que 

 

profissionais das mais diversas áreas, passando por astrônomos, 
médicos, mecânicos de automóveis, dentre tantos outros, se utilizam 

                                                           
14

 Fonte: www.ifrn.edu.br 

http://www.ifrn.edu.br/
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de uma grande quantidade de equipamentos eletrônicos. 
Engenheiros de todas as áreas de atuação necessitam usar 
aparelhos eletrônicos específicos para seus campos de trabalho. 
Além disso, profissionais de todas as áreas atualmente devem saber 
usar o mais geral de todos os equipamentos eletrônicos, o 
computador com seus periféricos (IFRN, 2012, p. 8) 

 

Diante disso, a oferta do curso tornava-se pertinente, já que o contexto, 

anteriormente apresentado, subsidiava a necessidade da existência de um técnico 

na área de Eletrônica. Sendo assim, os objetivos do curso são, em termos gerais: 

 

Formar um profissional com competência técnica, humanística e 
ética, capacitando-o com conhecimentos e habilidades gerais e 
específicas para o exercício de atividades na área de Eletrônica com 
elevado grau de responsabilidade social. Este profissional deverá ser 
capaz de participar do desenvolvimento de projetos, executar, 
instalar e realizar manutenção de equipamentos e sistemas 
eletrônicos, realizar medições e testes com equipamentos 
eletrônicos, executar procedimentos de controle de qualidade e 
gestão da produção de equipamentos eletrônicos. (op. cit.) 

 

  

Quanto aos objetivos específicos, são assim detalhados:  

 
 formar profissionais técnicos de nível médio com habilidades e 
competências, desenvolvidas de acordo com os perfis profissionais 
de conclusão do curso e em consonância com os avanços 
tecnológicos da área de Eletrônica;  

propiciar a aquisição de conhecimentos de base científica, técnica e 
humanista direcionados às competências demandadas pelo mundo 
do trabalho para a área de Eletrônica; 

executar atividades atendendo às normas de segurança, proteção 
ao meio ambiente, saúde laboral, ao sistema de gestão e a 
responsabilidade social, agindo de acordo com preceitos éticos 
profissionais na área de Eletrônica.  

contribuir para a formação crítica e ética frente às inovações 
tecnológicas, avaliando seu impacto no desenvolvimento e na 
construção da sociedade;  

estabelecer relações entre o trabalho, a ciência, a cultura e a 
tecnologia e suas implicações para a Educação Profissional e 
tecnológica, além de comprometer-se com a formação humana, 
buscando responder às necessidades do mundo do trabalho;  

possibilitar reflexões acerca dos fundamentos científico-tecnológicos 
da formação técnica, relacionando teoria e prática nas diversas áreas 
do saber; (op. cit. p.9) 
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A proposta curricular do curso encontra-se em consonância com as 

determinações legais apresentadas na Lei nº 9.394/96, alterada pela Lei nº 

11.741/2008, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio, Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Profissional Técnica de Nível Médio como também nos 

princípios e diretrizes definidos no Projeto Político-Pedagógico do IFRN. 

Salientamos que os cursos técnicos de nível médio possuem uma estrutura 

curricular fundamentada na concepção de eixos tecnológicos presentes no Catálogo 

Nacional de Cursos Técnicos (CNCT), aprovado pela Resolução CNE/CEB nº. 

03/2008, com base no Parecer CNE/CEB nº. 11/2008 e instituído pela Portaria 

Ministerial nº. 870/2008.  

Partindo desses elementos legais, a concepção curricular proposta pelo curso 

busca favorecer o desenvolvimento de práticas pedagógicas integradas e articuladas 

ao conceito de trabalho, ciência, tecnologia e cultura.  

Assim, com base nos referenciais, a organização curricular se estabelece por 

eixos tecnológicos, em que os cursos técnicos integrados encontram-se estruturados 

em núcleos politécnicos, segundo a seguinte concepção: 

 

 Núcleo estruturante: está voltado para os conhecimentos do ensino médio 

(Linguagens, Códigos e suas tecnologias; Ciências Humanas e suas 

tecnologias; e Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias), 

contemplando conteúdos de base científica e cultural basilares para a formação 

humana integral; 

 Núcleo articulador: está relacionado aos conhecimentos do ensino médio e 

da Educação Profissional.  

 Núcleo tecnológico: está relacionado a conhecimentos da formação técnica 

específica, de acordo com o campo de conhecimentos do eixo tecnológico. As 

disciplinas devem contemplar disciplinas técnicas complementares, para as 

especificidades da região de inserção do campus, e outras disciplinas técnicas 

não contempladas no núcleo articulador (IFRN, 2012). 
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Podemos averiguar uma estrutura curricular que articula conhecimentos do 

Ensino Médio Regular com a Educação Profissional, o que favorece uma visão mais 

holística das diversas áreas de conhecimento. 

 

2.3 Os sujeitos da Pesquisa 

Para definirmos os sujeitos da nossa pesquisa empreendida, consideramos os 

objetivos propostos bem como as fases da pesquisa-ação (exploratória, 

planejamento e intervenção. Sendo assim, os pesquisados foram divididos em dois 

grupos.  

 

 O Primeiro Grupo 

 

Na fase exploratória da pesquisa-ação, participou o primeiro grupo que foi 

formado pelos seguintes componentes: o aluno com deficiência visual, mais 

especificamente Baixa Visão, e a mãe do aluno. Pudemos obter informações sobre 

as necessidades do aluno bem como as práticas docentes desenvolvidas em sala de 

aula sob o ponto de vista do discente para, assim, desenvolvermos um projeto de 

intervenção mais condizente com a necessidade do aluno e a realidade em sala de 

aula15. Fizeram parte ainda desse grupo o coordenador do NAPNE e o coordenador 

do curso Técnico de Eletrônica, por meio dos quais obtivemos informações sobre a 

formação continuada desenvolvida pelo IFRN. 

No quadro a seguir, resumimos a caracterização dos sujeitos apresentados 

anteriormente: 

 

Quadro 1: Características dos entrevistados do grupo 1 
16NOME IDADE SEXO CARGO FORMAÇÃO TEMPO DE 

ATUAÇÃO 

NO IFRN 

MA  42 F Coordenadora 

do NAPNE 

Psicóloga 2 anos 

                                                           
15

 Esse aspecto refere-se ao objetivo que está voltado para o desenvolvimento de um projeto de 
intervenção com vistas a atender as necessidades formativas dos docentes. 
16

 Para preservar a identidade dos pesquisados, os seus nomes foram substituídos por siglas das 

primeiras letras de seus nomes. 
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PI 33 anos M Coordenador 

do Curso 

Técnico 

Integrado de 

Eletrônica 

Engenheiro 

Elétrico, Doutor 

em Engenharia 

Elétrica. 

4 meses 

como 

coordenador 

RO (mãe do 

aluno com 

deficiência 

visual) 

53 anos F Professora do 

Município e do 

Estado 

Pedagoga e 

Especialista em 

Psicopedagogia 

- 

NI  15 anos M Aluno com 

deficiência 

visual 

matriculado 

no curso de 

Técnico 

Integrado de 

Eletrônica 

Ensino 

Fundamental 

Completo 

4 meses 

como aluno 

do IFRN. 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Também foram sujeitos da pesquisa os professores do primeiro semestre do 

referido curso, dos quais obtivemos informações sobre a formação inicial e 

continuada dos docentes bem como sobre as necessidades formativas dos 

professores referentes à inclusão do aluno com deficiência visual. 

Salientamos que não optamos por realizar a pesquisa com todos os 

professores do curso, pois a proposta metodológica do nosso trabalho de tese 

envolvia – entre outros aspectos - a observação em sala de aula, o que não seria 

possível para os professores dos demais anos do Ensino Médio Integrado.  

Destacamos que os dados obtidos por meio dos professores foram coletados 

através da entrevista e da observação.  

Quanto ao quantitativo de professores entrevistados e observados nessa fase 

da pesquisa, foram nove professores os responsáveis pelas seguintes disciplinas: 

 

Quadro 2 - Os professores entrevistados e observados na fase exploratória da pesquisa. 

NOME17 IDADE SEXO DISCIPLINA FORMAÇÃO TEMPO DE 

                                                           
17

 Para preservar a identidade dos pesquisados, os seus nomes foram substituídos por siglas das 

primeiras letras de seus nomes. 
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ATUAÇÃO 
NO IFRN-ZN 

LU 38 M Matemática Licenciatura em 
Matemática com 
Especialização em 
Interdisciplinaridade 
entre Português e 
Matemática e 
Mestrado 
Profissionalizante 
em Matemática. 

5 anos 

FL 37 F Português e 

Literatura 

Licenciatura em 
Português, com 
Mestrado em 
Estudos da 
Linguagem e 
doutoranda em 
Linguística. 

1 ano 

LR 42 M Filosofia Graduação em 
Filosofia e 
doutorado em 
Filosofia 

 

AR 28 M Informática Engenharia da 
Computação e 
doutorado em 
Engenharia da 
Computação 

5 anos 

MV 31 M Professor da 
área 
especifica 
 

Graduação em 
Engenharia 
Elétrica. Mestrado 
em Engenharia 
Elétrica 

6 anos 

MO 59 M Educação 

Física 

Graduado em 
Educação Física, 
Doutor em 
Educação 

9 anos 

AL 30 M Física Graduação em 
Física e Metrado 
em Engenharia de 
Petróleo.  

6 anos 

SE 24 F Química Licenciatura em 
Química 

1 ano 

ZI 54 F Educação 
Artística 

Licenciatura em 
Artes com 
habilitação em 
Artes visuais. 
Mestrado em 
Antropologia. 

6 anos 

Fonte: Elaboração da autora. 
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Levando em consideração o quadro acima, constatamos que seis docentes são 

do sexo masculino e três do sexo feminino. As idades variam entre 24 e 59 anos, 

tendo como tempo de experiência maior 9 anos no IFRN-ZN, e o tempo menor de 1 

ano. Quanto à formação inicial, dois são engenheiros e os demais não cursaram 

uma licenciatura. Em relação à pós-graduação, cinco possuem formação em nível 

de Mestrado, três em Doutorado e um está cursando o Doutorado. 

 

 O Segundo Grupo: fase da análise das contribuições do curso de formação 

continuada antes e depois desse curso.  

 

Como o objetivo geral da tese foi o de analisar as contribuições da formação 

continuada dos docentes voltadas para a inclusão do aluno com deficiência visual, 

seria necessário que todos os professores realizassem o curso e tivessem uma 

frequência mínima de 70%.  

No entanto, os professores que finalizaram o curso foram apenas quatro, que 

eram responsáveis pelas seguintes disciplinas: Matemática, Química, Língua 

Portuguesa e Eletrônica18. Os demais docentes não conseguiram concluir o referido 

curso por questões técnicas, administrativas e pessoais, fato que ocorre, muitas 

vezes, em contextos formativos em serviço, implicando – nesse caso específico - 

num prejuízo no tocante à preparação dos professores para uma atuação mais 

adequada com a diversidade do alunado. 

Diante disso, os sujeitos que foram pesquisados e analisados, nessa fase da 

pesquisa, foram os professores do curso de Eletrônica do primeiro ano do Ensino 

Médio que finalizaram o curso. Os sujeitos entrevistados e observados antes e 

depois do curso de formação continuada dos docentes, que subsidiaram a análise 

das contribuições do referido curso, podem ser assim caracterizados:  

 

Quadro 3 – Caracterização dos professores entrevistados e observados antes e depois do 
curso. 

NOME IDADE SEXO  CARGO FORMAÇÃO TEMPO DE 

ATUAÇÃO NO 

IFRN-ZN 

                                                           
18

 Foram entrevistados na fase exploratória da pesquisa. 
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LU 38 M Professor 

de 

Matemática 

 

Licenciatura em 

Matemática com 

Especialização 

em 

Interdisciplinarida

de entre 

Português e 

Matemática e 

Mestrado 

Profissionalizante 

em Matemática. 

5 anos 

MV 31 M Professor 

da área 

especifica 

 

Graduação em 

Engenharia 

Elétrica. 

Mestrado em 

Engenharia 

Elétrica. 

 

6 anos 

SE 24 F Professora 

de Química 

 

Licenciada em 

Química  

1 ano  

FL 37 F Professora 

de Língua 

Portuguesa 

Licenciada em 

Português, com 

Mestrado em 

Estudos da 

Linguagem e 

doutoranda  em 

Linguística. 

1 ano 

Fonte: Elaboração da autora. 

 
 

Vemos que dois dos pesquisados são do sexo masculino e possuem mais 

tempo de atuação no IFRN (5 anos e 6 anos), enquanto os outros dois são do sexo 

feminino e têm apenas um ano de experiência na instituição. Quanto à formação 

inicial, três possuem licenciatura e um é graduado em Engenharia. 

 

2.4 Procedimentos e instrumentos de Coletas de Dados 
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Para obtermos os dados necessários para análise do estudo proposto, 

tomando por base os estudos de Melo (2008), adotamos alguns passos. No primeiro 

momento da pesquisa, realizamos a fase exploratória (antes do projeto de 

intervenção); em seguida, a fase de planejamento; e posteriormente a fase de 

intervenção propriamente dita, desenvolvida durante a pesquisa. 

 

a) A fase exploratória 

 

Segundo Thiollent (2007, p. 52), a fase exploratória diz respeito ao momento de 

descoberta do “[...] campo de pesquisa, os interessados e suas expectativas e 

estabelecer um primeiro levantamento (ou diagnóstico) da situação, dos problemas 

prioritários e de eventuais ações”.  

Dessa forma, essa fase constituiu-se como a primeira etapa da nossa 

pesquisa. Ela ocorreu antes da intervenção e teve como objetivo fazer um 

diagnóstico sobre os sujeitos pesquisados, tanto em termos de formação quanto dos 

saberes sobre a deficiência visual. Além disso, pudemos fazer um levantamento das 

políticas de formação continuada propostas pela instituição. 

Isso possibilitou ao pesquisador conhecer o campo da pesquisa, os sujeitos a 

serem pesquisados, as suas expectativas e experiências em relação à temática da 

pesquisa. Tal aspecto facilitou o planejamento das ações futuras a serem 

empreendidas nas fases posteriores da investigação, como o planejamento e a 

execução da intervenção, possibilitando o alcance dos objetivos propostos. 

Diante disso, realizamos ações que viabilizassem conhecer o campo de 

pesquisa, os sujeitos pesquisados e, neste caso, buscamos apreender informações 

quanto à formação acadêmica sobre a inclusão da pessoa com deficiência visual, 

sobre seus anseios e necessidades formativas voltadas para o processo de inclusão 

escolar. 

Nessa fase, com vistas à coleta de dados, empreendemos entrevistas 

semiestruturadas e observação não participante. Com o objetivo de elucidar os 

caminhos percorridos nessa fase, iremos descrever o trajeto realizado durante a 

entrevista e observação. 
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 Os primeiros passos da pesquisadora durante a fase exploratória:  

algumas mudanças, a entrevista e a observação. 

 

No início do segundo semestre do ano de 2014, tivemos uma conversa 

preliminar com o Diretor Acadêmico do IFRN-ZN, com o intuito de explicar a 

metodologia da pesquisa a ser empreendida bem como com a coordenação do 

Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas 

(NAPNE).  

A princípio, buscamos conversar também com o coordenador do curso de 

Licenciatura em Informática, que tinha um aluno com deficiência visual, no caso, que 

apresentava cegueira, o qual havia ingressado antes do outro aluno com deficiência 

visual, que se encontra atualmente matriculado no curso do Ensino Médio Integrado.  

Nesse momento, chegamos a marcar uma reunião com os docentes do curso 

de licenciatura, apresentamos o projeto e já estávamos nos organizando para a 

realização da entrevista. Entrevistamos o coordenador do curso, na qualidade de 

professor, pois ele estava lecionando na turma do referido aluno.  

No entanto, após finalizarmos o segundo semestre, conforme calendário do 

IFRN, mais especificamente em junho de 2015, tivemos um percalço que atrapalhou 

o andamento da pesquisa: o aluno cego desistiu por fatores pessoais (doença na 

família) e institucionais (falta de preparação dos docentes para o desenvolvimento 

de um trabalho pedagógico adequado ao discente e ausência de recursos 

didáticos).19 

A situação, ora mencionada, faz-nos refletir sobre a necessidade da 

preparação da instituição, possibilitando estrutura física adequada e, por meio de 

cursos de atualização para os docentes, dar-lhes condições para receber os alunos 

com deficiência, até antes deles adentrarem na comunidade escolar, já que, 

legalmente, lhes é conferido o direito de acesso e permanência com qualidade na 

escola.  

É pertinente ultrapassarmos os muros do imediatismo, da remediação de uma 

situação e buscarmos um caminho formativo permanente, não só para o contexto da 

inclusão, mas também para questões que se evidenciam na realidade, no cotidiano 

escolar com vistas à construção de saberes que possibilitem uma ação educativa 

                                                           
19

 Conforme contato pessoal mantido com o referido aluno. 
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mais coerente com o processo de ensino-aprendizagem do aluno, seja ele com ou 

sem deficiência.  

A pesquisa, então, foi encerrada no contexto do Ensino Superior e iniciou-se no 

Ensino Médio Integrado, já que tinham acabado de receber um aluno com 

deficiência visual (Baixa Visão), neste nível de ensino. Sendo assim, tivemos que 

iniciar um contato com profissionais atuantes no curso, mais especificamente com a 

pedagoga do Ensino Médio Integrado, com o coordenador do curso de Eletrônica e 

com os professores atuantes nesse curso.  

Em julho de 2015, com a colaboração da pedagoga do Ensino Médio Integrado, 

foi marcada uma reunião pedagógica para apresentação do projeto de tese, mas os 

professores do curso não compareceram, pois estavam em aula. No entanto, 

participaram outros docentes que também se interessaram em realizar o curso de 

formação a ser proposto. 

Diante disso, o coordenador do curso enviou um e-mail para os professores do 

semestre que lecionavam ao aluno com deficiência visual, informando do trabalho de 

pesquisa e de que seriam contatados pela pesquisadora, com vistas a marcar data e 

horário com cada professor, a fim de apresentar o projeto de tese, realizar as 

entrevistas e posteriormente as observações. 

 

 A entrevista semiestruturada: teoria e prática 

 

Optamos, nessa fase, por fazer uso da entrevista semiestruturada como 

instrumento da pesquisa, que se refere a uma relação de perguntas 

preestabelecidas, mas que não são fixas, podendo haver acréscimo de perguntas ou 

diminuição destas, dependendo das respostas do entrevistado e do que o 

pesquisador quer obter com base na entrevista (MARCONI; LAKATOS, 2007; GIL, 

2008). 

Nesse sentido, o objetivo da entrevista, segundo afirma Gonçalves (2005), é 

verificar fatos ou fenômenos, identificar opiniões sobre determinados fatos ou 

fenômenos por meio das respostas individuais, descobrir fatores que influenciam ou 

determinam opiniões, sentimentos ou condutas, servindo, assim, para comparar 

condutas de uma pessoa no presente e no passado, para deduzir seu 

comportamento futuro. 
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A primeira entrevista realizada foi com a coordenadora do NAPNE, porém ela 

respondeu ao roteiro de entrevista via e-mail, devido à dificuldade de horário para 

nos encontrarmos, já que estávamos para adentrar o período de recesso escolar e 

férias, referente ao ano de 2014. 

As perguntas realizadas com a coordenadora se voltaram para as políticas de 

educação inclusiva desenvolvidas pela instituição e sobre as ações de formação 

continuada dos professores, numa perspectiva de inclusão de alunos com 

deficiência visual. 

Posteriormente, após a mudança da pesquisa em relação ao nível de ensino, 

como já foi destacado anteriormente, algumas mudanças aconteceram no contexto 

da pesquisa. Tal fato nos conduziu para o Ensino Médio Integrado. Como o discente 

matriculado nesse nível de ensino era menor de idade, alguns dados sobre as suas 

especificidades e necessidades se fizeram pertinentes para que pudéssemos 

estruturar e realizar um curso, de forma que também possibilitasse informações a 

esse respeito aos professores. Assim, realizamos uma entrevista com a sua mãe.  

A entrevista foi marcada para julho de 2015 e, antes de a iniciarmos, 

explicamos a sua finalidade à genitora. As perguntas estavam voltadas para as 

causas da deficiência visual do seu filho, sobre a sua trajetória escolar como 

também sobre seu ingresso no IFRN e como ela percebia as práticas dos docentes 

desta instituição com base no depoimento do seu filho. 

Após esse momento, no mês de agosto de 2015, iniciamos os contatos com os 

professores do Ensino Médio Integrado que prontamente se dispuseram a marcar as 

datas disponíveis para a realização das entrevistas, as quais duraram em torno de 

duas semanas, mais especificamente foram desenvolvidas na segunda quinzena de 

agosto. 

Antes da entrevista, realizávamos a apresentação do projeto, explicando os 

objetivos, a metodologia, a finalidade da entrevista e a necessidade da observação 

em sala de aula. 

As entrevistas20 duraram, em média, um período de 07 a 28 minutos, 

dependendo das respostas quanto à formação inicial voltada para a inclusão de 

pessoas com deficiência, pois alguns professores não tiveram essa formação, o que 

diminuía o tempo destinado à entrevista. Essa variação na sua durabilidade 

                                                           
20

 Ver roteiro da entrevista em Apêndice 2 
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decorreu, também, da experiência e dos conhecimentos dos professores na área de 

educação inclusiva e sobre a deficiência visual. O registro das entrevistas foi 

realizado através do gravador do celular da pesquisadora, sendo transcrito 

posteriormente na íntegra. Foi verificado, em um momento, problemas na gravação 

de um entrevistado, o que acarretou a necessidade de repetir a entrevista. Cada 

entrevista foi transcrita e registrada em documento Word, no computador, contendo 

os dados dos entrevistados. 

Os locais das entrevistas foram a sala dos servidores21 ou a sala dos 

professores22, dependendo da sugestão do entrevistado.  

Os dados coletados possibilitaram ao pesquisador um diagnóstico sobre a 

formação inicial dos docentes no contexto da inclusão de pessoas com deficiência; a 

formação continuada voltada para a inclusão do aluno com deficiência visual, tanto a 

que foi realizada fora do IFRN como a desenvolvida pelo IFRN; os conhecimentos 

prévios a respeito das especificidades da deficiência visual e das necessidades 

educacionais dos alunos nessa condição; e a prática que desenvolviam com os 

educandos que apresentavam deficiência visual. 

Salientamos que as questões sobre a deficiência visual foram pertinentes, 

mesmo que muitos dos docentes não tivessem uma formação inicial ou continuada 

sobre a temática23, tinham obtido algumas informações prévias ao atendimento, que 

foram proporcionadas pelo NAPNE, via e-mail, envolvendo as adaptações voltadas 

aos alunos com deficiência visual. 

Assim, por meio da entrevista, pudemos conhecer as informações dos 

docentes a respeito do aluno com deficiência visual e do processo educacional 

inclusivo, sobre os seus anseios a esse respeito, já que a intenção não era de 

propor um projeto preestabelecido, mas atender às necessidades desses docentes, 

tornando o curso mais atrativo e mais condizente com a realidade do grupo.  

 

 A observação não- participante 

 

                                                           
21

 A sala dos servidores é um ambiente comum a todos os servidores, contendo uma mesa de 
reunião, computadores e espaço para café e água.  
22

 A sala dos professores é um espaço que contém mesas individuais para os docentes 
desenvolverem as suas atividades como planejamento. 
23

 As respostas estão detalhadas posteriormente no capítulo 6 
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Segundo Marconi e Lakatos (2007), a observação é uma técnica de coleta de 

dados que pode ser utilizada para obter informações através dos sentidos, visando 

obter determinados aspectos da realidade. Ela é imprescindível em qualquer 

processo científico.  

Os autores afirmam ainda que a observação não consiste em apenas ver ou 

ouvir, mas examinar fatos ou fenômenos que se deseja estudar. Diante disso, 

tornou-se viável e importante a realização da observação, com o intuito de podermos 

averiguar in loco os resultados da entrevista, no que diz respeito à prática 

desenvolvida em sala de aula, que era voltada para a inclusão do aluno com 

deficiência visual. Averiguamos as dificuldades dos docentes, o que, num primeiro 

momento (na fase exploratória), contribuiu para nos subsidiar na escolha das 

temáticas a serem desenvolvidas durante o curso.  

Dentre os tipos de observações existentes, optamos pela do tipo não-

participante, em que o pesquisador entra em contato com a comunidade, grupo ou 

realidade estudada, mas sem envolver-se com ela. Ou seja, o investigador atua 

apenas como espectador atento (MARCONI, LAKATOS, 2007; RICHARDSON, 

1999). Tal aspecto se adéqua ao que mencionamos no parágrafo anterior: averiguar 

as dificuldades, necessidades e a prática do professor voltada para a inclusão do 

aluno com deficiência visual.   

As observações foram marcadas conforme as descrições dos horários exposto 

pelos professores de cada disciplina do semestre. Foram realizadas, por disciplina, 

quatro observações na turma que tinha o educando com deficiência visual. Esse 

quantitativo foi devido ao horário de cada um e ao tempo que tínhamos para o 

planejamento e a execução do projeto de intervenção, relativo à formação 

continuada dos professores do IFRN, voltada para a inclusão do aluno com 

deficiência visual.  

Diante disso, as observações foram realizadas no período compreendido entre 

a segunda semana de agosto e o final de setembro,24 para que, diante dos dados 

coletados, pudéssemos realizar o planejamento do curso em outubro e iniciá-lo em 

novembro de 2015. 

                                                           
24

Apenas a observação da aula de Português ocorreu após o mês de setembro, pois a professora estava de licença. 
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A princípio, a observação não-participativa foi realizada com todos os 

professores do semestre, envolvendo as disciplinas de Física, Química, Matemática, 

Português, Educação Artística, Informática e Filosofia.  

Contudo, iremos expor apenas as observações dos pesquisados que 

finalizaram o curso, cujo cronograma está descrito no quadro abaixo: 

 

Quadro 4 - As datas e as disciplinas em que foram realizadas as observações. 

Data Disciplina 

28.08.2015 Química (2 horários) 

01.09.2015 Eletrônica (2 horários) 

01.09.2015 Matemática (2 horários) 

03.09.2015 Matemática (2 horários) 

08.09.2015 Eletrônica (3 horários) 

08.09.2015 Matemática (3 horários) 

09.09.2015 Língua Portuguesa (2 horários) 

21.09.2015  Química (2 horários) 

28.10.2015 Língua Portuguesa (2 horários) 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Para cada disciplina, ocorreram dois dias de observação. Apesar da 

quantidade pequena de aulas observadas, pudemos obter informações que, 

adicionadas à entrevista, nos subsidiariam na elaboração do curso de atualização 

pois, durante as aulas observadas, pudemos adquirir informações sobre: os 

procedimentos utilizados  pelo professor para iniciar a aula; o desenvolvimento da 

aula; as adaptações pedagógicas empreendidas (caso ocorressem); o 

comportamento do aluno diante da metodologia do professor; e a prática que o 

docente realizava em sala e que favorecia ou dificultava o acesso à informação pelo 

aluno com deficiência visual.  
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b) A fase do Planejamento  

 

Após o primeiro momento exploratório da pesquisa, adentramos na fase do 

planejamento do projeto de intervenção, que teve como fundamento as respostas 

obtidas durante a entrevista e as observações realizadas em sala de aula nas 

citadas disciplinas. 

O planejamento do curso de atualização para os docentes teve início na 

primeira semana de outubro de 2015 durante o recesso escolar. A princípio, 

idealizamos um curso de 80 horas/aula, mas observamos que ficaria inviável devido 

ao tempo disponível dos professores e à finalização do semestre.  

Sendo assim, propusemos um curso de atualização com carga horária de 40 

horas/aula. Para organizarmos o horário e escolhermos o local desse curso, 

participamos de uma reunião pedagógica, realizada em 15 de outubro de 2015, com 

os professores do Curso Integrado de Eletrônica. Na ocasião, analisamos a 

disponibilidade de tempo dos professores. 

Nessa reunião, foi acordado que o Diretor de Ensino possibilitaria, nos horários 

planejado para os professores, um tempo para a realização do curso. Tal situação 

foi prontamente concretizada, e os docentes tiveram disponibilizado, nos seus 

horários, um momento para participar do curso, que foi estabelecido para todas as 

quartas-feiras, sendo uma turma pela manhã, no horário compreendido entre 08:50 

às 10:30, e uma turma à tarde, das 13:00 às 14:30. 

Após esse momento, apresentamos aos docentes, na última semana de 

outubro, a proposta dos temas (vide quadro 5) a serem abordados durante o curso, 

com o intuito de averiguarmos as possíveis sugestões desses temas ou necessidade 

de mudanças. No entanto, os professores presentes à reunião afirmaram que os 

temas propostos atendiam às suas expectativas.  

A proposta do projeto de intervenção, materializado no curso de atualização, foi 

promovido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) - em parceria 

com o IFRN-ZN - e outras instituições como o Centro de Apoio Pedagógico para 

Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual Lapissara de Aguiar (CAP) e o 

Instituto de Educação e Reabilitação de Cegos (IERC). 

A parceria com o IFRN-ZN foi materializada em ações como: disponibilidade de 

uma sala para a realização do curso, organização do horário dos professores que 
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participaram do curso, envio de cartas convites para os palestrantes e subsídio 

financeiro para a participação de um palestrante, que é docente da Universidade 

Federal de Pernambuco.  

Quanto à parceria com o CAP, essa aconteceu por meio da participação de 

palestrantes e do usufruto de alguns materiais pedagógicos utilizados com os alunos 

que apresentavam deficiência visual. 

A UFRN contribuiu com a pesquisa também através da aprovação do curso de 

atualização e da entrega de certificado para os palestrantes e cursistas. Além disso, 

nos disponibilizou alguns palestrantes por meio da Comissão Permanente de Apoio 

a Estudantes com Necessidades Educacionais Especiais (CAENE). 

Essas parcerias estabelecidas com outras instituições reafirmam o nosso 

discurso de que a inclusão não se realiza de forma isolada, pois o apoio de outras 

instituições e profissionais com as escolas é importante nesse processo inclusivo.  

O curso versou – como já destacamos – sobre temáticas apontadas pelos 

professores durante a entrevista e observação bem como envolveu alguns 

conteúdos que consideramos pertinentes para o conhecimento dos docentes, quanto 

ao processo de inclusão do aluno com deficiência visual. 

Nesse curso de atualização, propusemos a realização de palestras, aulas 

expositivas dialogadas, apresentação e discussão de filme e realização de uma 

oficina voltada para as adaptações das aulas e do material de ensino, conforme 

pode ser observado no quadro 5 a seguir: 

 

Quadro 5 - Datas e temas do curso de atualização 

DATA TEMA CARGA 
HORARIA 

11.11.15 Palestra: Compreendendo a inclusão do aluno com 
deficiência 
Palestrante: Profª Dda. Vanessa Gosson Gadelha de 
Freitas Fortes (PPGED-UFRN) 
Local: Auditório do IFRN -ZN 
Público: aberto a todas as pessoas interessadas.  

2 h 

18.11.15 Palestra: As políticas de inclusão e formação docente e 
a viabilização da política de inclusão no CAP-RN. 
Palestrantes: Profª Dda. Vanessa Gosson Gadelha de 
Freitas Fortes (PPGED-UFRN) e Profª Ms Ruth Queiroz 
de Medeiros (Coordenadora Pedagógica - CAP) 
Local: Auditório do IFRN-ZN 
Público: aberto a todas as pessoas interessadas. 

2 h 
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25.11.15 Discussão do filme: Janelas da Alma  
Local: Auditório do IFRN -ZN 
Público: cursistas  

2 h 

02.12.15 Aula dialogada: Compreendendo a deficiência visual: 

conceito básico e orientação sobre como atuar com o 

aluno com deficiência visual 

Palestrante: Profª Dda. Vanessa Gosson Gadelha de Freitas 

Fortes (PPGED-UFRN) 

Local: IFRN -ZN 

Público: cursistas 

2 h 

03.01.16 Aula dialogada: O Processo de desenvolvimento e 
aprendizagem do aluno com deficiência visual 
Palestrante: Profª Dda. Vanessa Gosson Gadelha de 
Freitas Fortes (PPGED UFRN)  
Local: IFRN  
Público: cursistas 

2 h 

27.01.16 Aula dialogada: Adaptações Curriculares para o aluno 
com deficiência visual 
Palestrante: Profª Dda. Vanessa Gosson Gadelha de 
Freitas Fortes  (PPGED UFRN) 
Local: IFRN 
Público: cursistas 

2 h 

17.02.16 Aula dialogada: Introdução ao Braille 
Palestrantes: Profª Esp.Vanessa Oliveira (UFRN) e 
Profª Laila Alcântara (IERC - RN) 
Local: Sala reservada para o curso 
Público: cursistas 

2 h 

24.02.16 Aula dialogada: Introdução ao uso do Braille 
Mediadora: Profª.Esp Vanessa Oliveira (UFRN) e Profª 
Laila Alcântara (IERC - RN) 
Local: Sala reservada para o curso 
Público: cursistas 

2 h 

02.03.16 Aula dialogada: Introdução ao uso do Sorobã 
Mediadora: Profª Maria Aparecida de Medeiros Costa 
Silva (Pedagoga da CAENE) 
Local: Sala reservada para o curso 
Público: cursistas 

2 h 

09.03.16 Palestra: Tecnologias Assistivas e audiodescrição para 
alunos com deficiência visual 
Palestrante: Prof. Dr. Francisco José de Lima (UFPE) 
Local: Auditório IFRN 
Público: aberto a quem desejasse participar 

2 h 

16.03.16 Aula dialogada: Recursos didáticos e tecnológicos 
voltados para o ensino da pessoa com deficiência 
visual. 
Palestrante: Sr. Sidney Soares Trindade (CAENE) 

2 h 
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Local: Sala reservada para o curso 
Público: os cursistas 

17 a 
22/03.16 

Planejamento de aulas para realização da produção de 
material adaptado para deficientes visuais 
Local: IFRN-ZN 
Público: cursistas 

2 h 

23.03.16 
 

Oficina: Produção e compartilhamento de material 
didático adaptado. 
Ministrantes: Sr. Sydnei Soares (CAENE) e Profª Maria 
Aparecida de Medeiros (CAENE e CAP) 
Local: sala reservada para o curso 
Público: cursistas 

2 h 

30.03.16 Visita técnica ao Laboratório de Acessibilidade da 
UFRN. 
Avaliação do Curso  
 

3 h 

.Fonte: Elaboração da autora. 

 

Dessa forma, no início de novembro, realizamos as inscrições do curso para os 

professores do Ensino Médio Integrado, que seriam os sujeitos da pesquisa, e 

abrimos vagas para os técnicos que se interessassem pela temática, para alunos do 

curso de Licenciatura em Informática e para a comunidade externa. 

Obtivemos inicialmente um total de 26 pessoas inscritas, sendo caracterizadas 

e distribuídas no horário da manhã e no horário da tarde da seguinte forma: 

 

a) Turma da Manhã 

 

Quadro 6 - Caracterização dos inscritos no curso de atualização no turno da manhã 

N° FUNÇÃO CURSO 

1 Professor-informática Eletrônica 

2 Professor-Português Eletrônica 

3. Professor-Matemática Eletrônica 

4. Pedagoga  

5. Professor-Ed. Artística Eletrônica 

6. Coord. apoio acadêmico  

7. Professor Comércio 
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8 Aluna de licenciatura Informática 

9. Aluna de licenciatura Informática 

10 Aluna de licenciatura Informática 

11 Tutora da EaD  

12 Professor-História Eletrônica 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Podemos observar a variedade de inscritos nesse turno, tendo tanto 

professores do Ensino Médio do Curso de Eletrônica, que lecionam Informática, 

Português, Matemática, Educação Artística, História bem como professores do 

Curso Superior de Licenciatura em Informática. Foram inscritos também o 

coordenador pedagógico da instituição, uma pedagoga ligada ao curso técnico e 

uma tutora da Educação à Distância (Ead). 

 

b) Turma da Tarde: 

 

Quadro 7 - Caracterização dos inscritos no curso de atualização no turno da tarde. 

N° FUNÇÃO CURSO 

1. Aluna de licenciatura Informática 

2. Bibliotecária  

3. Professor Comércio 

4. Professor Lic. Informática 

5. Professor-Eletrônica Eletrônica 

6. Professor-Filosofia Eletrônica 

7. Psicóloga  

8. Professor-Ed. Física Eletrônica 

9. Coordenador e prof. Eletrônica 

10. Aluna de licenciatura Lic. Informática 

11. técnica em assuntos educ.  
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12. Professor-Ed. Artistica Eletrônica 

13 Professor-Química Eletrônica 

14 Professor  Lic. Informática 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Esse quadro demonstra que se inscreveram 6 professores do Curso de 

Eletrônica, que lecionam Educação Física, Educação Artística (neste caso, um 

segundo professor), Química, Filosofia, como também se inscreveram professores 

de outros cursos, como Técnico em Comércio Exterior, Licenciatura em Informática e 

alunos do curso de Informática e uma bibliotecária. 

Apesar desse quantitativo, destacamos que aqueles que finalizaram o curso 

pela manhã foram apenas 7 cursistas, sendo que dois são sujeitos da pesquisa, os 

professores das disciplinas de Matemática e Português. Quanto à turma da tarde, 

dos 14 inscritos, 7 finalizaram o curso, entre eles dois fazem parte da pesquisa, que 

são os professores de Eletrônica e de Química. 

O motivo das desistências ou da não continuidade de participação no curso, 

como já se mencionou anteriormente, foram questões burocráticas e também a 

existência de atividades extracurriculares, no horário proposto para o curso, que 

envolviam os participantes. 

 

c) A fase de Intervenção 

 

Após situarmos os aspectos relativos ao planejamento do projeto de 

intervenção, iremos detalhar as ações propostas que tiveram como objetivo 

contribuir com a formação continuada numa perspectiva inclusiva, com o intuito de 

amenizar as dificuldades e anseios verificados com relação aos docentes bem como 

favorecer a permanência, com qualidade, do discente com deficiência visual na 

instituição. 

O Curso de Atualização proposto foi aprovado pelo grupo de professores 

participantes da pesquisa e desenvolvido durante o período de 11 de novembro de 

2015 a 30 de abril de 2016. Como mencionamos anteriormente, procuramos 

desenvolver aulas expositivas dialogadas por meio das quais os professores 

cursistas, caso desejassem, pudessem fazer comentários ou perguntas. Também 
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desenvolvemos uma palestra sobre Tecnologia Assistiva e Audiodescrição com o 

Prof. Dr. Francisco José de Lima, atuante da área de Educação Especial, na 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).  

Durante a realização do curso, registramos algumas aulas por meio de fotos, 

assim como, também utilizamos o Diário de Campo para registrar as ações 

desenvolvidas e os comentários dos professores. 

Assim, os instrumentos que utilizamos nessa fase foram o Diário de Campo, o 

registro por meio de fotos e posteriormente a entrevista semiestruturada e a 

observação não-participante, com vistas a obter informações sobre as contribuições 

do curso na formação continuada dos professores do IFRN-ZN.  

A escrita do Diário de Campo iniciou-se no primeiro dia do curso, ou seja, no 

dia 11 de novembro de 2015, e foi finalizado no dia 30 de abril de 2016. No 

momento da escrita do Diário de Campo, descrevemos as ações realizadas durante 

as aulas temáticas, os comentários dos professores e algumas observações da 

pesquisadora.  

Juntamente com o Diário de Campo, realizamos também a observação não-

participante das aulas dos docentes, com o intuito de identificar as possíveis 

mudanças nas suas práticas pedagógicas no que tange ao ensino voltado para o 

aluno com deficiência visual. 

Essa observação foi realizada após a ministração do tema “Adaptações 

Curriculares”, já que é um dos aspectos que o docente tem mais dificuldade de 

realizar e também foi uma das sugestões dos professores pesquisados. 

O período da observação ocorreu dos dias 29.02.2016 a 14.03.2016, nas aulas 

dos professores do curso do Ensino Médio Integrado pesquisados, que ainda 

continuavam no curso. O quantitativo de aulas correspondeu a duas aulas por 

professor, já que estavam finalizando o semestre. Apesar disso, pudemos averiguar 

as contribuições do curso na aula de alguns professores, as quais estaremos 

analisando no capítulo referente aos resultados da investigação. 

Para finalizarmos a nossa pesquisa, nessa fase da intervenção, foi realizada, 

ao final do curso, uma entrevista semiestruturada com os docentes com vistas a 

desenvolver uma comparação entre o discurso inicial sobre o processo de inclusão 

da pessoa com deficiência visual e o discurso empreendido depois da intervenção. 

Tal fato nos possibilitou adentrar nas contribuições do projeto de intervenção.  
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As entrevistas, como já destacamos, foram realizadas apenas com os quatro 

professores que finalizaram o curso de atualização, que foram os professores das 

disciplinas de Química, Matemática, Português e Eletrônica. 

Devido a questões particulares da pesquisadora, a realização da entrevista 

diretamente com os pesquisados não foi possível e, por isso, tivemos que enviar o 

roteiro da entrevista por e-mail para os professores pesquisados responderem, e 

estes nos devolveram também via e-mail, durante o período de fevereiro e março de 

2016, quando retornariam das férias. 

  

2.5 Análise dos Dados 

 

 As informações obtidas durante as entrevistas, na fase exploratória e na fase 

de intervenção bem como os dados construídos durante a observação não 

participante foram analisadas com subsídio da Análise Qualitativa. 

Essa análise, de acordo com Alves e Silva (1992, p. 65), caracteriza-se pela 

busca do conhecimento dos significados das falas dos sujeitos, correlacionando com 

o contexto em que eles estão inseridos, trazendo à tona, durante a redação, uma 

sistematização baseada na qualidade.  

Alves e Silva (1992) ainda destacam que a análise qualitativa é um fenômeno 

recente, que se refere a um processo indutivo o qual tem como objetivo a fidelidade 

ao universo de vida cotidiana dos sujeitos pesquisados, estando baseada nos 

pressupostos da pesquisa qualitativa. 

Esta análise também é denominada de análise interpretativa que, segundo 

Severino (2002, p.56) corresponde a uma tomada de  

 

posição própria a respeito das ideias enunciadas, é superar a estrita 
mensagem do texto, é ler nas entrelinhas, é forçar o autor a um 
diálogo, é explorar toda a fecundidade das ideias expostas, é cortejá-
las com outras, enfim, é dialogar com o autor. 

 

Dessa forma, através da referida análise, o pesquisador tem a possibilidade de 

interpretar as falas dos sujeitos, ou seja, identificar o sentido mais amplo das 

respostas, mediante uma ligação com outras informações (GIL, 2008). 

Para obtermos essa interpretação dos dados, precisamos obedecer algumas 

normas: 
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a) uso da literatura e da fala dos sujeitos como parte da redação, das 

explicitações e intepretações; 

b) delineamento de informações diversas e, para tanto, recorrer ao 

conhecimento em áreas afins e buscar um significado para elas; e 

c) desenho de um quadro que deverá estar interligado ao problema de pesquisa 

que investigamos.  

 

Com base nesses aspectos, organizamos os dados obtidos por meio de 

categorias que se configuram como um procedimento de agrupamento de dados, 

considerando a parte comum entre eles (MORAIS, 1999). 

Essas categorias podem ser classificadas por meio de semelhanças ou 

analogias, segundo critérios previamente estabelecidos ou definidos durante o 

processo da pesquisa. Segundo Morais (op. cit.), esses critérios podem ser 

semânticos, originando categorias temáticas; e sintáticos, cuja definição das 

categorias ocorrerá por meio de verbos, adjetivos, substantivos entre outros.  

Além desses, o autor também menciona o critério léxico, com ênfase em 

palavras ou em seus sentidos ou que podem ser subsidiados por critérios 

expressivos com foco em problemas de linguagem. Destaca ainda que cada 

conjunto de categorias deve estar fundamentado em apenas um desses critérios. 

Diante disso, optamos pelo critério de categorização semântico, originando 

categorias temáticas, as quais foram estruturadas considerando algumas questões 

da entrevista que nos possibilitassem identificar o processo formativo dos docentes, 

averiguar as suas necessidades, perpassando pelos saberes que tinham ou não a 

respeito da inclusão dos alunos com deficiência visual e atendê-las bem como 

analisar as contribuições do curso de atualização voltado para a formação 

continuada dos professores do IFRN.  

Dessa forma, as categorias foram agrupadas em três grandes temas que foram 

intitulados e, em alguns casos, com subcategorias, conforme quadro a seguir: 
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Quadro 8 – Categorias e subcategorias de análise. 

CATEGORIA DE ANÁLISE SUBCATEGORIA 

Conhecendo os professores: a sua 

formação e saberes a respeito da 

inclusão do aluno com deficiência visual 

A formação inicial 

A Formação continuada e a formação 

continuada no IFRN 

Saberes pedagógicos e experienciais 

dos docentes voltados para a inclusão 

do aluno com deficiência visual. 

O processo de formação continuada: os 

caminhos percorridos 

Curso e Atividades Desenvolvidas  

Detalhamento sobre a formação 

continuada dos professores do IFRN 

voltada para a inclusão do aluno com 

deficiência visual, com base no Diário de 

Campo. 

Análise das atividades desenvolvidas 

durante o curso de formação continuada. 

Contribuições do curso de formação 

continuada dos docentes do Ensino 

Médio Integrado. 

As contribuições do curso de formação 

continuada: a percepção dos docentes 

pesquisados 

Os saberes pedagógicos construídos 

pelos docentes durante o curso de 

formação continuada. 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Esse caminho elencado nos auxiliou no desenho da análise dos resultados da 

pesquisa empreendida, que nos direcionaram para a intepretação de dados num 

diálogo teoria-pesquisa-pesquisador.  
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3 UMA VISÃO SOBRE A INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL 

 

A história da educação voltada para o aluno com deficiência foi marcada por 

ações segregacionistas até meados do século XX, quando os direitos humanos são 

propagados, tendo como consequências mudanças gradativas nos paradigmas, até 

então, excludentes e inserção de uma nova perspectiva de atendimento voltado para 

a pessoa com deficiência, sendo aquela a integração. 

O paradigma da integração tinha como objetivo proporcionar o ingresso da 

pessoa com deficiência na escola regular desde que esta estivesse apta para 

atender às exigências do sistema e, assim, possibilitar a minimização do preconceito 

e a exclusão vivenciada. Formaliza-se, nesse período, dois sistemas educacionais: o 

regular e o especial. 

Apesar de ser um salto qualitativo no atendimento desse sujeito e no 

entendimento relativo a ele, essa integração não alcançou o objetivo em sua 

plenitude, pois os alunos com deficiência continuavam segregados, mesmo que 

participassem de um ambiente escolar comum a todos. Em meados da década de 

90, emergiu um movimento mundial em prol da inclusão, sendo este propagado, 

principalmente, após a publicação da Declaração de Salamanca, em 1994, fruto de 

uma convenção mundial que congregou 92 países e 25 organizações internacionais. 

De acordo com essa perspectiva, a escola precisaria incorporar em suas 

práticas uma postura mais democrática, ser uma escola para todos, em que “[...] não 

é preciso nem segregar nem integrar, mas apenas estudar os apoios necessários 

para que todos os alunos possam desempenhar o seu papel como cidadãos” 

(GONZÁLEZ, 2010, p. 62). 

 

3.1 O paradigma da Inclusão: princípios filosóficos e legais 

 

Martins (2008, p. 11) declara que a presença de discentes que não se 

enquadram no “menu” presente na instituição de ensino possibilita a exploração de 

culturas mais colaborativas, por meio das quais os profissionais se apoiam uns nos 

outros e experimentam novas respostas de ensino. 
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Nessa frase, podemos direcionar a nossa atenção para a questão do “menu” 

existente na escola, ou seja, as classificações dos alunos, que podem incidir em 

atitudes excludente, fato que, no contexto da escola democrática, ou seja, da escola 

inclusiva não pode acontecer. A diversidade precisa ser considerada no processo de 

ensino-aprendizagem e, nesse sentido, todos devem ter a oportunidade de participar 

ativamente em sala de aula. É nessa perspectiva que falamos de incluir. 

Incluir é possibilitar a aprendizagem dos alunos com ou sem deficiências ou 

dificuldades no sistema regular de ensino desde o nível da Educação Infantil até o 

Ensino Superior. É oportunizar um ambiente acolhedor e de aprendizagem para 

todos os educandos, independentemente de raça, credo, sexo, condições sociais 

entre outros aspectos. 

Amiralian (2009) declara que a inclusão não está voltada apenas às pessoas 

com deficiência, diz respeito a todos nós. É a aceitação de cada pessoa como ela é, 

independentemente de suas condições especiais e peculiaridades, de suas formas 

de pensar, de viver.  

Por sua vez, Matos (2003) ratifica tal posicionamento quando afirma que o 

paradigma da inclusão enfatiza a igualdade de oportunidades para todos, inclusive 

para as pessoas com necessidades especiais, dentre elas as que apresentam 

deficiência, que podem desfrutar dos diversos ambientes sociais, tanto no âmbito 

físico como social (serviços, atividades, informações, documentações, lazer entre 

outros). 

Apesar disso, Veiga-Neto e Corsini (2007, p. 948) destacam que ainda faltam 

clareza e objetividade nos discursos desencadeados, não apenas porque a inclusão 

é um assunto considerado recente, mas também pelo fato de que a própria palavra 

possui “[...] um conjunto de variáveis sociais e culturais que vão desde princípios e 

ideologias até interesses e disputas por significação”.   

Ainda sobre esse aspecto, Correia (2010) afirma que tem sido alvo de 

equívocos, decorrentes de ideias pós-modernas, românticas, que trazem como 

resultados retrocessos para os alunos com necessidades educativas especiais - 

NEE25.  

Para exemplificar essa situação, aponta o relatório escrito por especialistas da 

Universidade de Cambridge, publicado pelo Sindicato Nacional de Professores 

                                                           
25

 Termo utilizado pelo autor para se referir aqueles que possuem deficiência, altas habilidades ou 

superdotação, transtornos globais do desenvolvimento, dislexia, dificuldade de aprendizagem. 
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ingleses, em maio de 2006, que sugere que a inclusão, tal como está sendo 

entendida pelas instituições de ensino, tem resultado na exaustão dos docentes ao 

tentarem responder às necessidades mais severas dos alunos com NEE. Na nossa 

percepção, a causa dessa exaustão deve-se – entre outros aspectos – ao caminho 

solitário que o docente percorre durante a sua prática em sala de aula, fato que não 

está coerente com a questão da inclusão. 

Mesmo com essas dificuldades, o interesse e o envolvimento que a inclusão 

tem despertado no contexto nacional está materializado nos debates que têm aberto 

oportunidades de problematizar as questões sociais, políticas, culturais, 

pedagógicas que estão entrelaçadas no processo de inclusão. (VEIGA-NETO; 

CORSINI 2007). 

Partindo dessas situações de entendimento enviesado sobre a inclusão, que, 

muitas vezes, tem sido confundida com o processo de integração, consideramos ser 

pertinente pontuarmos, de forma mais contundente, os princípios que regem a 

inclusão, principalmente quando estamos nos remetendo à escola. 

Assim sendo, a inclusão no âmbito educacional prima pelo respeito às 

particularidades dos alunos bem como 

 

representa uma mudança na mente e nos valores para as escolas e 
para a sociedade como um todo, porque, subjacente à sua filosofia, 
está aquele aluno ao qual se oferece o que é necessário, e assim 
celebra-se a diversidade (MITTLER, 2003, p. 36). 
 
 

Portanto, quando a escola tem a oportunidade de conviver com a diversidade, 

as barreiras atitudinais, arquitetônicas, físicas, começam a ser, aos poucos, 

quebradas. Dessa forma, é legítimo afirmarmos que, através da educação inclusiva, 

existe uma maior procura em garantir a acessibilidade e o 

 

[...] apoio de modo a assegurar (o que a lei faz) e, principalmente 
garantir (o que deve constar dos projetos político-pedagógicos dos 
sistemas de ensino e das escolas e que deve ser executado), 
tomando-se as providências para efetivar ações para o acesso, 
ingresso e permanência bem- sucedida na escola (CARVALHO, 
2004, p. 72). 
 
 



70 
 

Isto significa que a inclusão educacional bem-sucedida envolve uma 

permanência dos alunos na escola e não apenas uma mera aceitação em sala de 

aula ou no ambiente escolar, pela força da legislação existente. 

Assim, o ensino inclusivo é considerado como 

 

a prática da inclusão de todos – independentemente de seu talento, 
necessidades especiais, origem socioeconômica ou origem cultural – 
em escolas e salas de aula provedoras, onde todas as necessidades 
dos alunos são satisfeitas (STAINBACK,S; STAINBACK, W. 1999, 
p.22). 
 

 

Num outro olhar, a inclusão não se remete apenas à prática em sala de aula, 

mas também a um processo de reelaboração e de reestruturação das instituições 

escolares em geral, a fim de proporcionar o acesso de todos os alunos às 

possibilidades e oportunidades educacionais e sociais oferecidas.  

Segundo Mittler (2003, p. 25), o objetivo desta reformulação visa garantir o 

acesso e a participação de todos os alunos em 

 

[...] todas as possibilidades de oportunidades oferecidas pela escola 
e impedir a segregação e o isolamento. Essa política foi planejada 
para beneficiar a todos os alunos, incluindo aqueles pertencentes a 
minorias linguísticas e étnicas, aqueles com necessidades especiais 
ou dificuldade de aprendizagem, aqueles que se ausentam 
constantemente das aulas e aqueles que estão sob o risco de 
exclusão. 
 
 

Vários são os princípios que norteiam essa educação para todos, dos quais 

destacamos alguns: todos têm direito a uma educação de qualidade; o ser humano 

possui características peculiares, próprias de sua condição total; os projetos, os 

currículos, os sistemas devem considerar a diversidade das características 

individuais de cada aluno; e a escola deve se preparar para receber todos os alunos, 

sem distinção.  

Portanto, à escola inclusiva cabe valorizar a diversidade, quebrando os 

possíveis rótulos existentes bem como ter o compromisso de oferecer apoio para 

todos os alunos obterem êxito, levando em consideração as suas especificidades 

assim como as suas dificuldades a fim de superá-las. 



71 
 

A inclusão diz respeito também, segundo Carvalho (2004, p. 60 e 61), à luta: 

 

a) pela universalização da educação, isto é, para que todas as 
escolas acolham todos os alunos, oferecendo-lhes educação de 
qualidade; 

b) pela matricula dos alunos com necessidades especiais nas turmas 
ditas regulares e lhes sejam asseguradas práticas pedagógicas e 
todas as modalidades de suporte que permitam a remoção de 
barreiras para a sua aprendizagem e para a sua participação; 

c) por uma rede de ajuda e apoio a alunos que apresentem 
necessidades especiais, seus pais e professores; 

      d) pela formação inicial e continuada dos professores [...];26 

e) para que as classes especiais não mais sejam criadas ou 
mantidas, como até então, para atender ao fracasso escolar [...]; 

f) pela ressignificação do papel das classes e das escolas especiais, 
até então exclusivas e excludentes, levando-as a oferecer as 
respostas educativas adequadas aos alunos que necessitam de 
apoio contínuo e permanente e que, por direito de cidadania, fazem 
jus à matrícula na escola, para aprender.   

 

Correia (2010), discutindo a questão da inclusão, aponta também que, no 

processo inclusivo, há de considerar que aqueles que estão envolvidos na 

educação, como professores, coordenadores pedagógicos, diretores, funcionários, 

pais entre outros precisam observar um conjunto de premissas, tais como: 

a) os docentes, os profissionais da educação, os pais e a comunidade em geral 

devem trabalhar de forma colaborativa, partilhar informações, decisões, 

recursos e apoios; 

b) os serviços que os alunos com necessidades especiais devem ser 

desenvolvidos, sempre que possível, na escola regular; 

c) as escolas devem envolver a família e a comunidade na educação dos 

alunos; e 

d) os serviços regionais e locais precisam fornecer apoio e recursos para dar 

apoio às escolas para se reestruturarem de tal forma que possam atender à 

diversidade de seus alunos. 

                                                           
26

 Grifo nosso. 
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Assim, ao nos referirmos à inclusão, precisamos estar cientes de que é 

necessária uma reavaliação do sistema educacional, no sentido de reestruturar os 

papéis desempenhados por cada profissional, por cada instituição de ensino.  

Envolve também um processo de construção baseado na coletividade, na 

cooperação entre os indivíduos da comunidade de ensino, em que cada um 

desempenhará o seu papel, conforme atesta González (2010): 

 

a) o professor da educação especial promoverá a intermediação entre as 

famílias, os alunos e os professores bem como será responsável pela 

sensibilização dos diversos intervenientes sobre a inclusão, preparando-os 

para identificar suas capacidades, construir ciclos de apoios para minimizar 

os problemas; 

b) a família deve ser envolvida no processo de aprendizagem dos seus filhos 

com NEE27; 

c) o diretor da escola, necessita de sensibilização no que tange à inclusão dos 

alunos através de sistemas de apoio necessários; 

d) o professor da classe regular precisa ter apoio das demais instâncias da 

escola, como diretor, família, professor da educação especial; e 

e) a classe, nessa fase da ação, precisa envolver todos no aconselhamento do 

aluno com NEE e conseguir conhecê-lo. 

Temos mencionado a inclusão no âmbito da escola, da comunidade, da 

educação. Questionamo-nos também: como uma sala de aula pode ser inclusiva? 

Morgado (2010, p. 81) nos direciona para algumas atitudes e ações relativas ao 

tema, tais como: 

 construção de um clima positivo e consistente favorável à 
aprendizagem; 

 planejamento cuidadoso em termos curriculares e de definição 
de atividades; 

 utilização de modelos diversificados de organização do trabalho 
dos alunos: toda a classe, trabalho de grupo e trabalho individual; 

 organização consistente de recursos e materiais; 

 a sala de aula organizada considerando os objetivos 
curriculares; 

 o estabelecimento de rotinas de sala de aula adequadas; 

                                                           
27

 Necessidades Educacionais Especiais. 
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 o recurso a tarefas e atividades diversificadas; 

 o estabelecimento de um clima de alegria e gozo; 

 a manutenção cuidada e agradável da sala de aula; 
 

 definição clara das tarefas e ritmos de realização; 

 definição clara dos objetivos educativos e sua partilha com os 
alunos; 

 disponibilização de informação de retorno formativo e estímulo 
à autoavaliação; 

 estímulo da autonomia e da aprendizagem por motivação 
intrínseca; 

 expressão de expectativas elevadas para todas as crianças 
face à aprendizagem e ao comportamento; 

 regulação da aprendizagem considerando as necessidades dos 
alunos e a utilização da observação e avaliação para informar o 
planejamento; 

 reflexão sistemática sobre as suas teorias e modelos sobre 
aprendizagem e sobre as práticas de sala de aula; e 

 avaliação regular do ambiente de ensino e aprendizagem. 
 

Diante dessas especificações, podemos perceber que incluir requer 

transformações substanciais que, à primeira vista, são difíceis de serem realizadas, 

mas que, na verdade, requerem outras atitudes, outros olhares, envolvimento de 

todos que compõem a instituição escolar, compromisso, mudanças. Aliás, esses 

requisitos são para todos os alunos, com ou sem deficiência, pois nos remete a uma 

escola de qualidade, que prioriza o aprendizado. 

Acrescentamos a esses aspectos que as políticas de educação e de formação 

de professores precisam também estar coerentes com os princípios inclusivos. 

Salientamos ainda que essa compreensão sobre os fundamentos históricos e 

filosóficos da inclusão deveria nos instigar a avaliarmos as práticas excludentes 

desenvolvidas nas instituições de ensino, no sentido de que, ao afirmarmos que 

estamos realizando inclusão, não significa dizer que apenas receberemos os alunos 

com deficiência, mas que teremos de repensar, refazer, reavaliar as nossas ações 

pedagógicas, administrativas, sociais, diariamente, para que possamos, a partir 

desses elementos, promover continuamente a inclusão, transpondo, assim, práticas 

pontuais inclusivas ou de subinclusão. 

Outro aspecto que também nos conduz a uma reflexão-ação de nossas 

práticas em sala de aula ou extraclasse são as políticas que, do ponto de vista 

etimológico, referem-se à participação do povo nas decisões da sua cidade, do seu 

território, mas que não acontece diretamente. Essa participação assumiu funções 
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distintas no tempo e no espaço, tendo como agente direto o Estado, principalmente 

no âmbito das políticas públicas (OLIVEIRA, 2010).  

Portanto, é nessa perspectiva que abordaremos as políticas de inclusão que, 

na conjuntura macro, contempla as ideologias sociais e econômicas de acordo com 

o contexto histórico.  

Assim, para compreendermos a inclusão de forma mais aprofundada, é preciso 

fazer uma leitura contextualizada de outros mecanismos de exclusão presentes na 

sociedade atual, segundo os padrões econômicos, políticos e sociais, já que, 

quando defendemos a inclusão, é porque, obrigatoriamente, ocorre a exclusão. 

Portanto, antes de adentrarmos na temática, comentaremos a respeito da exclusão, 

que ainda perdura com outra roupagem na prática pedagógica.  

Para termos uma perspectiva mais macroestrutural da exclusão e da inclusão, 

é importante fazermos uma contextualização do Brasil no âmbito econômico.  

Segundo Carvalho (2000), em meados dos anos 1930, mais especificamente 

após a 2ª Guerra Mundial, o Brasil buscou se consolidar economicamente por meio 

do modelo nacional desenvolvimentista, o que ocasionou a expansão da indústria 

nacional. Dessa forma, “[...] ganha força os capitais industriais e os ideais 

nacionalistas, centralizados pelo governo federal” (op. cit., p.86).  

Esse modelo econômico ocasionou a migração em larga escala da população 

rural para as cidades. Contudo, as indústrias não conseguiram absorver essa 

demanda, devido – entre outros fatores – às exigências do trabalho industrial.  

Outra dificuldade se apresentou com essa migração, o Estado não conseguiu 

proporcionar condições de infraestrutura adequada de educação, saúde e trabalho. 

Ainda, nesse período, inserem-se no sistema econômico do Brasil os ideais 

neoliberais que apregoam o Estado mínimo em detrimento do modelo de bem-estar-

social até então predominante.  

Nessa conjuntura neoliberal, as ações do governo estão voltadas 

predominantemente para a garantia do desenvolvimento do capitalismo, o que 

estimulou as desigualdades de oportunidades já existentes. É nessa situação que a 

exclusão se intensifica, mesmo com as políticas sociais, educacionais e de 

aceleração do desenvolvimento. Assim, o contingente de pessoas excluídas é 

numeroso e não se constitui apenas de pessoas com deficiência, mas também 

daqueles que são consideradas normais.   
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Os efeitos da exclusão podem ser identificados em vários termos que se 

refletem no estigma frente aos excluídos e que, no âmbito social, são percebidos 

como desviantes que precisam ser presos, protegidos ou, no caso de pessoas com 

deficiência, crianças, adolescentes, jovens e adultos, que necessitam ser 

reabilitados. 

Apesar dessa exclusão, é nessa conjuntura que também se apresentam as 

propostas de inclusão, preconizadas nas políticas internacionais apresentadas pelo 

Banco Mundial, com vistas a possibilitar aos países periféricos a solidificação na 

economia mundial, que considera o conhecimento como mercadoria e, por essa 

razão, a educação torna-se essencial para essa competitividade. Em outras 

palavras, quanto mais se investe em educação, quanto mais pessoas são formadas, 

maior é a probabilidade de permanência e crescimento no mercado global. 

Segundo Cardoso e Magalhães (2012) as formulações de políticas públicas 

criadas estão atreladas ao ideário neoliberal e em conformidade com ideias 

divulgadas em eventos internacionais. Nesse ambiente foram gerados documentos 

como a Declaração Universal de Direitos Humanos (1948, Palais de Chaillot, em 

Paris, França), a Declaração Mundial de Educação para Todos (1990, em Jomtien, 

Tailândia) e a Declaração de Salamanca (1994, em Salamanca, Espanha). Assim, 

os fundamentos da perspectiva educacional inclusiva ganharam, gradativamente, 

corpo no Brasil. 

Podemos, então, ressaltar que a educação inclusiva surgiu em detrimento do 

contexto neoliberal instalado na década de 1990, como forma de garantir a 

reprodução do sistema capitalista.  

Apesar disso, não podemos direcionar o nosso olhar apenas nessa 

perspectiva, mas temos de considerar a multiplicidade de aspectos presentes nas 

políticas educacionais e sociais que desencadeiam outras vertentes, entre elas, a 

melhoria da educação para todos. 

Ressaltando a conjunção anterior, podemos considerar que, à medida que as 

políticas são estabelecidas diante das mobilizações sociais e institucionais, 

atendem, ao mesmo tempo, aos requisitos socioeconômicos do Estado 

(MEDEIROS;SILVA, 2010). 

Diante disso, apresentaremos, de forma sucinta, as principais políticas tanto 

internacionais como nacionais que, como sabemos, são regidas pelos órgãos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Palais_de_Chaillot
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
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reguladores, dentre eles o Banco Mundial. Salientamos que os documentos 

internacionais subsidiaram também as políticas de inclusão no Brasil.  

No que tange às recomendações internacionais, podemos destacar, com base 

em Carvalho (1997), os seguintes documentos: 

 

 Declaração de Cuenca (1981) - defende a melhoria dos serviços oferecidos 

através da capacitação dos recursos humanos e das avaliações dos planos 

educacionais como também das eliminações de barreiras físicas e atitudinais 

em relação às pessoas com deficiência. 

 Declaração de Sunderberg (1981) - apregoa que todas as pessoas com 

deficiência podem exercer o seu direito fundamental de acesso à educação, 

cultura e informação. E, por isso, o governo deve assegurar efetivamente a 

participação plena dessas pessoas. 

 Declaração Mundial sobre Educação para Todos (1990)- apregoa, em 

seus artigos, os seguintes pressupostos: 

 

Art. 1º - satisfação das necessidades básicas de aprendizagem; 

Art. 2º - expansão do enfoque da educação para todos, indo além 

dos níveis atuais de recursos, das estruturas institucionais, dos 

currículos e dos sistemas convencionais; e 

Art. 3º - universalização do acesso à educação e promoção da 

equidade (CARVALHO, 1997, p.41). 

 

 Declaração de Santiago (1993)- apresenta, como princípio básico, a 

educação como um bem de consumo e, por isso, todos devem ter acesso a 

ela para que o país possa se desenvolver (CARVALHO,1997). 

 Declaração de Salamanca (1994): - defende, como princípio, a educação 

ministrada na escola inclusiva, ou seja, na escola aberta a todos os 

educandos. Esse documento preceitua que: 

 

as escolas devem acolher todas as crianças independentemente de 
suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas 
ou outras. Devem acolher crianças com necessidades especiais e 
bem dotadas; crianças que vivem nas ruas e que trabalham; crianças 
de minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de outros 
grupos ou zonas desfavorecidas ou marginalizadas (BRASIL, 1994, 
p. 18). 
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Essa questão do acolhimento, preconizada pela Declaração Salamanca, tornar-

se-á realidade quando for adotada a ética da inclusão, que “[...] exige, em caráter de 

urgência, que as escolas estejam aptas a poder atender todos os alunos e oferecer-

lhes as melhores condições de uma educação de qualidade” (PIRES, 2006, p. 47). 

Além desses documentos, existem outros elementos legais que subsidiam os 

direitos das pessoas com deficiência, como: 

 

 Convenção da Guatemala (1999), promulgada no Brasil pelo Decreto nº 

3.956/2001: declara que as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos 

que os demais, definindo que a discriminação com base na deficiência é 

toda diferenciação ou exclusão que impeça o exercício dos seus direitos e 

das suas liberdades fundamentais. 

 

 Convenção Mundial dos Direitos das Pessoas com Deficiência (2006), 

promulgada no Brasil por meio do Decreto nº 6.949/2009: essa 

convenção foi instituída pela Assembleia Geral da ONU e aprovada por 192 

estados-membros da ONU. Esse documento visa promover e garantir às 

pessoas com deficiência os direitos humanos e de liberdades fundamentais 

e promover o respeito de sua dignidade.  

 

Em relação ao Brasil, dentre as bases legais que procuram garantir a igualdade 

de oportunidades para pessoas com deficiência, podemos destacar28: 

 

 Lei n°. 7.853, de 24 de outubro de 1989 - reforça a necessidade de incluir 

os alunos com deficiência nos sistemas gerais de ensino pois, em seu Artigo 

8, destaca que é crime, punível com reclusão de 1 (um) ano a 4 (quatro) 

anos e multa: 

 

I - Recusar, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar, sem 

justa causa, a inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de 

qualquer curso ou grau, público ou privado, por motivos derivados 

das necessidades especiais que portar (NATAL, 1992, p. 13). 

                                                           
28

 Nesse tópico objetivamos apenas situar alguns documentos legais, mas existem outros que podem 
ser obtidos em sites como:  https://inclusaoja.com.br/legislacao/ 
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Essa legislação é de suma relevância para garantir o acesso do educando com 

algum tipo de necessidade educacional especial à escola regular. No entanto, não 

basta a matricula ser concedida, há de se proporcionar ao discente um atendimento 

compatível com suas necessidades. 

Além dessa lei, tivemos a Política Nacional de Educação Especial (1994), a 

que representou um retrocesso no âmbito das discussões e lutas em prol da 

inclusão de alunos com deficiência, já que orientou o processo de integração 

instrucional e condicionou o acesso desses discentes ao ensino regular às suas 

capacidades, retomando os princípios promulgados durante o paradigma da 

integração. 

Contrapondo-se a essa situação, temos a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB - Lei 9.394/96) que, entre vários outros aspectos referidos 

nesta lei, encontram-se os direitos reservados às pessoas com deficiência, 

discorrido em seu Capítulo V, Artigo 58, nos seguintes parágrafos: 

 

§ 1°. Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na 
escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de 
educação especial. 

§ 2°. 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 (CARNEIRO, 2006, p. 93). 

 

Segundo Caiado (2003), o Estado tem obrigação de fornecer as condições 

necessárias para que todas as crianças e jovens, em idade escolar, tenham direito a 

frequentar as instituições de ensino regular e nelas permaneçam. Porém, não é 

somente importante permanecer na escola, mas dela participar de forma produtiva. 

Apesar disso, o desafio é aparente, pois, no âmbito do neoliberalismo, essa 

responsabilidade do Estado é condicionante, ou seja, ele intervém de forma mais 

intensa caso o sistema privado não consiga abarcar a demanda da educação.  

Observando a LDB 9394/96, no Artigo 59, vemos que ele acrescenta ainda 

que os sistemas de ensino deverão assegurar aos educandos com deficiência: 

 

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organizações 

específicas, para atender as suas necessidades; 
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II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o 

nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de 

suas necessidades especiais, e aceleração para concluir em menor 

tempo o programa escolar para os superdotados (DAVIES, 2004, p. 

161). 

 

Assim, ao receber os alunos com deficiência, é necessário que a instituição de 

ensino regular promova meios para que estes possam participar das atividades em 

classe e fora dela. Ou seja, não se deve inseri-los apenas fisicamente na escola, 

mas incluí-los na dinâmica existente em sala de aula, fazendo as adaptações 

necessárias para que a inclusão seja efetivada. 

É pertinente esse ponto, mas, ao longo dos anos, o que temos observado são 

escolas da educação básica despreparadas, fato ainda mais problemático no interior 

do estado, pois faltam elementos básicos para a educação regular, o que também é 

refletido no papel da educação especial no contexto da inclusão. Esta, muitas vezes, 

fica relegada apenas a algumas ações pontuais que são resultado do interesse de 

professores e gestores, e não do investimento dos governos. 

Portanto, torna-se imperativo que o Estado, seja ele representado pela União, 

pelo Estado ou Município, trabalhe em conjunto para assegurar os aspectos 

previstos no Artigo 59, acima mencionado. 

Cabe-nos ainda destacar as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 

Educação Básica (Resolução CNE/CBE n° 2, de 11 de setembro de 2001), a qual 

determina que “[...] os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, 

cabendo à escola organizar-se para o atendimento aos educandos com 

necessidades especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação 

de qualidade para todos” (BRASIL, 2001, p.20). 

Outra política de educação, proposta em 2008, foi denominada de Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, a qual 

defende que a Educação Especial deixe de ser substitutiva do ensino regular e 

passe a ser complementar ou suplementar à escolarização, através de oferta do 

Atendimento Educacional Especializado – AEE (GOMES, 2011). 

Há ainda um documento legal mais recente, datado de 6 de julho de 2015 que 

é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência), que em seu artigo 28, 29 e 30 institui ações no âmbito educacional no 
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contexto da inclusão de alunos com deficiência em seus diversos níveis e 

modalidades de ensino. 

Contudo, Flesch (2003, p. 62) afirma que vários aspectos levantados não são 

observados na realidade vivenciada pelas instituições de ensino, deixando em “[...] 

aberto necessidades existentes, como o apoio de técnicos e a preparação do 

professor do ensino regular para trabalhar com a educação integrada”. Ratificando 

essa afirmação, o Ministério da Educação Brasil (BRASIL/MEC, 2010 apud GOMES, 

2011) declara que, apesar dos avanços, os desafios ainda são muitos, 

principalmente no que tange à formação inicial ou continuada de professores. 

Assim, mesmo com todo o respaldo legal, o atendimento educacional às 

pessoas com deficiência ainda é bem aquém do que seria necessário. Por essa 

razão, não bastam leis 

 

inspiradas no princípio da inclusão a determinar a inclusão: esta só 
acontece mediante a ruptura, isto é, uma mudança radical de 
atitudes instauradoras de uma nova ética. Novas políticas de 
formação precisam ser instauradas em todas as agências 
formadoras, e novas posturas éticas precisam presidir a construção 
dos projetos pedagógicos das nossas escolas, com adoção de 
currículos e mudanças organizacionais apropriadas, novas 
estratégias [...] (PIRES, 2006, p. 47). 

 

Observamos, assim, que precisamos romper com o discurso que propõe 

apenas o desenvolvimento de novas políticas de formação, sem que realmente haja 

uma preocupação em praticá-las. Além disso, a ética e os princípios inclusivos 

necessitam estar presentes na construção dos projetos pedagógicos.  

Para que possamos buscar novas mudanças e estratégias inclusivas, é 

pertinente que conheçamos quem são esses sujeitos a quem temos como alvo 

incluir no sistema regular de ensino. Portanto, no próximo tópico discorreremos a 

respeito de quem são os alunos com necessidades educativas especiais29 e depois 

afunilaremos para o objeto da nossa pesquisa, o aluno com deficiência visual. 

 

3.2. Os sujeitos da inclusão  

                                                           
29Nomenclatura adotada pela Política da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(2008) e que engloba os denominados alunos com deficiências, transtornos globais de 
desenvolvimento e altas habilidades. 



81 
 

Ao longo da história do atendimento às pessoas com deficiência, várias foram 

as nomenclaturas que a identificavam e que refletiam a forma de compreendê-las e 

atendê-las nos diversos ambientes sociais, como por exemplo: incapaz, defeituoso, 

inválido, doentes, excepcional entre outras.  

Tais termos, portanto, estiveram presentes em diversos momentos da história 

do atendimento à pessoa com necessidades educativas especiais, o que 

desencadeava preconceitos, exclusões e segregações. Com as transformações 

sociais, políticas e econômicas, essas palavras foram modificadas, ou até mesmo, 

extintas, pois não correspondiam aos anseios propagados nos direitos humanos. 

 Assim, em meados do século XX, a nomenclatura adotada foi “pessoa 

portadora de deficiência”, fato questionado já que ninguém porta, ou seja, ninguém 

carrega a deficiência, mas, sim, tem uma deficiência. Posteriormente, foi adotado o 

termo pessoa portadora de necessidades especiais, que também foi revisto devido 

ao mesmo argumento. 

Atualmente, após estudos e análises dos efeitos dessas formas de identificar a 

deficiência, os estudiosos da temática acataram a utilização do termo pessoas com 

necessidades educativas especiais, que, devido a sua abrangência, iremos tecer 

comentários breves sobre ele e, posteriormente, afunilar para o termo deficiência. 

Ao nos remetermos à nomenclatura “aluno com necessidades educativas 

especiais”, adotaremos a perspectiva apresentada por Correia (2008, 43), que atesta 

ser aquele que tem um conjunto de necessidades especiais, que precisam de uma 

atenção maior por parte dos professores do ensino regular e, por isso, cabe a esse 

profissional recorrer a um  

 

[...] conjunto de modificações ambientais e adaptações curriculares 
que se coadunem com as suas características, mas, para tanto, é 
interessante que o docente conheça quem são esses discentes que 
possuem uma necessidade educacional mais evidente. 

Desta forma, segundo Correia (op.cit, p. 45), as pessoas com necessidades 

especiais   

[...] são aquelas com problemas sensoriais, físicos e de saúde, 
intelectuais e emocionais e também com dificuldades de 
aprendizagem específicas (factores processológicos/de 
processamento de informação) derivadas de factores orgânicos ou 
ambientais.  
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 Correia (op. cit, p. 45) acrescenta a essa definição que alunos com 

necessidades educativas especiais  

“[...] são aqueles que, por exibirem determinadas condições 
especificas, podem necessitar de apoio de serviços de educação 
especial durante todo ou parte de seu percurso escolar, de forma a 
facilitar o seu desenvolvimento académico, pessoal e 
socioemocional”.  

 

Nesse campo das condições especificas, o autor diz que se refere “[...] a um 

conjunto de problemáticas que interessa perceber” (CORREIA, 2008, p. 46) e, por 

isso, nos apresenta os dois tipos de necessidades educativas especiais, 

classificando-as em ligeiras e significativas. 

As necessidades que o autor denomina de ligeiras são aquelas em que a 

adaptação curricular é parcial e realiza-se de acordo com as características do aluno 

num determinado tempo ou momento do seu percurso na escola. Essas 

necessidades se apresentam em dificuldades ligeiras de leitura, escrita ou cálculos 

ou problemas ligeiros ao nível do desenvolvimento motor, linguístico, 

socioemocional, perceptivo (CORREIA, 2008).  

Já as necessidades educativas especiais significativas, segundo o autor, são 

as que requerem uma adequação ou adaptação do currículo de forma generalizada 

em uma ou mais partes acadêmicas e ou socioemocional. 

Dentre os alunos que estão inseridos nesse tipo de necessidades educativas 

especiais destaca: 

 

  Dificuldades de aprendizagem específica; 

  Problemas de comunicação; 

  Deficiência mental; 

 Perturbações emocionais e do comportamento; 

 Multideficiência; 

 Deficiência auditiva; 

 Problemas motores; 

 Deficiência visual; 

 Perturbações do aspectro do autismo; 

 Surdocegueira; e 

 Traumatismo craniano. 
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Coerente com esses aspectos classificatórios, a Política de Educação Especial 

numa Perspectiva Inclusiva (BRASIL, 2008) destaca que os alunos com 

necessidades educativas especiais englobam aqueles com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades/Superdotação bem como os 

transtornos globais específicos, como dislexia, hiperatividade entre outros.  

Diante da amplitude do assunto bem como da temática da pesquisa, iremos 

nos deter, nos próximos tópicos, sobre a deficiência visual, considerando que o 

educando incluído no IFRN/ZN possui Baixa Visão. 

   

3.3 Compreendendo a deficiência visual 

O Decreto 3.956/01, que promulga a Convenção Interamericana para a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de 

Deficiência, define a deficiência, em seu artigo primeiro, como   

 

[...] uma restrição física, mental ou sensorial, de natureza 
permanente ou transitória, que limita a capacidade de exercer uma 
ou mais atividades essenciais da vida diária, causada ou agravada 
pelo ambiente econômico e social (BRASIL, 2001, p.1). 

 

Segundo a Política de Educação Especial numa Perspectiva Inclusiva 

(BRASIL, 2008), alunos com deficiência são aqueles que possuem um impedimento 

de longo prazo, cuja natureza pode ser física, intelectual ou sensorial e que, em 

contato com diversas barreiras, podem ter limitadas a sua participação plena na 

escola e na sociedade. 

Amiralian (2009, p. 27) menciona que as pessoas com deficiência “[...] são 

aquelas que apresentam uma condição física diferente da maioria da população, por 

lesão ou disfunção em algum órgão ou função e, por essa razão, possuem 

necessidades físicas, psíquicas, sociais e ambientais peculiares”  

Vemos que ambos os conceitos são semelhantes e, por isso, iremos adotar 

para o presente trabalho o conceito apresentado por Amiralian, pois 
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compreendemos que essa definição condiz com a própria situação humana: 

“condição diferente”. 

No tópico seguinte, iremos mencionar resumidamente as características da 

deficiência visual perpassando pelos aspectos educacionais. 

 

3.3.1 A pessoa com Deficiência Visual: alguns pormenores 

 

Segundos dados do Censo 2010, obtidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística – IBGE30, dentre o quantitativo da população de 45.606.048 pessoas, 

23,9% declararam possuir algum tipo de deficiência, seja visual, auditiva, motora, 

mental ou intelectual, sendo a deficiência visual a que apresenta maior ocorrência, 

correspondendo a 18,6% da população brasileira. 

É considerável o número de pessoas com deficiência visual, mas quem são 

essas pessoas, como podemos identificá-las com esse tipo de necessidade 

educativa especial?  

Sabemos que, pela especificidade desse tipo de necessidade, é interessante 

conhecer as suas características, mas tal informação não pode estar dissociada da 

compreensão de que as pessoas com deficiência visual são sujeitos cidadãos, com 

direitos e deveres e que possuem personalidade, interesses, dificuldades, são 

sujeitos únicos, tais como qualquer ser humano. O que os faz diferente dos demais é 

a falta ou redução da visão, mas nada que o impeça de perceber e compreender o 

meio em que se encontra. 

Desta feita, iremos discorrer sobre o que é a deficiência visual, buscando 

explicitar, brevemente, alguns aspectos julgados relevantes. 

 

 Conceito e Classificação da Deficiência Visual 

 

Correia (2008, p. 52) define deficiência visual como uma “[...] incapacidade de 

visão significativa ou total que, mesmo depois de corrigida, afecta negativamente a 

realização escolar da criança”. 

                                                           
30Cartilha Censo 2010. Disponível em 
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/cartilha-censo-2010-
pessoas-com-deficienciareduzido.pdf.  

http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/cartilha-censo-2010-pessoas-com-deficienciareduzido.pdf
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/cartilha-censo-2010-pessoas-com-deficienciareduzido.pdf
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais: adaptações curriculares (BRASIL, 

1998, p.26) declara que a deficiência visual diz respeito a uma “[...] redução ou 

perda da capacidade de ver com o melhor olho e após a melhor correção ótica”.  

Silva (2013, p. 65), por sua vez, define a deficiência visual – para fins 

educacionais – como “[...] perda total ou parcial, congênita ou adquirida da visão, 

variando de acordo com o nível de acuidade visual31”.  

Até o momento, podemos averiguar que o conceito de deficiência visual nos 

remete à perda ou redução da capacidade visual, mesmo depois da correção ótica. 

Essa deficiência visual, como destacamos anteriormente, pode se apresentar 

de duas formas: Cegueira e Baixa Visão ou Visão Subnormal. 

É considerada cegueira quando “[...] a acuidade visual é igual ou menor que 

20/200 ou campo visual inferior a 20° no menor olho32, utilizada apenas para fins 

sociais, pois não revelam o potencial visual útil para execução de tarefas” (BRUNO; 

MOTA, 2001, p.33) ou, então, quando a pessoa tem perda total da visão. 

Sá, Campos e Silva (2007, p. 15) definem a cegueira como “[...] uma alteração 

grave ou total de uma ou mais das funções elementares da visão que afeta de modo 

irremediável a capacidade de perceber cor, tamanho, distância, forma, posição ou 

movimento em um campo mais ou menos abrangente”. 

Para a Organização Mundial da Saúde, no artigo 70 do Decreto 5296, de 02 de 

dezembro de 2004, é considerado cego aquele em que a acuidade visual seria igual 

ou menor a 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica.  

Para Martín e Ramírez (2003, p. 43), a cegueira seria “[...] ausência total de 

visão ou a simples percepção de luz”. 

Em outro conceito, a cegueira refere-se  

desde a ausência total de visão, até a perda da projeção de luz. O 
processo de aprendizagem se fará através dos sentidos 
remanescentes (tato, audição, olfato, paladar), utilizando o Sistema 
Braille como principal meio de comunicação escrita. (BRASIL, 2006, 
p. 17) 

 

                                                           
31

 Grau de aptidão do olho par discriminar detalhes. 
32

Acuidade visual refere-se “a distância da qual se pode apreciar o objeto e angulo formado pelos 

olhos para olhar esse objeto” e o campo visual diz respeito “ao grau que o olho pode abranger em 

cada direção, cujos limites normais são na parte externa 90º, na parte superior 50º e na inferior 70º” 

(GONZÁLEZ; DÍAZ, 2007, p. 101).  
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Podemos observar que a maioria dos conceitos apresentados pelos autores 

sobre a cegueira transitam mais sob uma perspectiva médica, voltada para a 

acuidade visual e para a perda da visão.  

Masini (1993, p. 62) questiona essa visão médica para fins educacionais e 

adota a definição proposta pela American Foudation for the Blind (1975): 

 

[...] a criança cega é aquela cuja perda de visão indica que pode e 
deve funcionar em seu programa educacional, principalmente através 
do uso sistema Braille e de aparelhos de áudio e de equipamentos 
especial, necessários para que alcance seus objetivos educacionais 
com eficácia sem uso da visão residual. 

 

Nesse mesmo sentido é que os Parâmetros Curriculares Nacionais: 

adaptações curriculares (BRASIL, 1998, p. 26) também apresentam a cegueira, já 

que menciona que a   

 

[...] cegueira representa a perda total ou o resíduo mínimo da visão, 
que leva o indivíduo a necessitar do Método Braille como meio de 
leitura e escrita, além de outros recursos didáticos e equipamentos 
especiais para a sua educação.  

 

Silva (2013, p.63) também nos apresenta e ratifica a visão educacional acima 

mencionada, quando atesta que a cegueira é “a perda total ou resíduo mínimo de 

visão, que leva a pessoa a necessitar do Sistema Braille ou de recursos 

tecnológicos, tais como ledores de texto com sintetizador de voz, por meio dos quais 

se estabelece o diálogo entre percepção e cognição”. 

Nesse sentido, compreendendo que o sujeito aprendiz é mais complexo e não 

deve estar focalizado na perda, adotaremos como compreensão de cegueira o 

conceito proposto por Silva (2013). 

Em relação à Baixa Visão, ela diz respeito à  

 

capacidade, quando menos, para percepção de massas, cores e 
formas, e por limitação para ver de longe, embora com possibilidade 
para discriminar e identificar objetos e materiais situados no meio 
próximo a uma distância de poucos centímetros; quando mais, a 
poucos metros. O resíduo visual pode permitir a leitura de grandes 
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cartazes, embora não se dê a leitura funcional em tinta, inclusive com 
meios específicos. (MARTÍN E RAMÍREZ, 2003, p. 43). 

 

 A Baixa Visão é considerada como 

aquela que apresenta “desde condições de indicar projeção de luz, 
até o grau em que a redução da acuidade visual interfere ou limita 
seu desempenho”. Seu processo educativo se desenvolverá, 
principalmente, por meios visuais, ainda que com a utilização de 
recursos específicos. (BRASIL, 2006, p.16) 

  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais: adaptações curriculares (BRASIL, 

1998, p.26) apresenta a Baixa Visão quando se trata de um “[...] resíduo visual que 

permite ao educando ler impressos à tinta, desde que se empreguem recursos 

didáticos e equipamentos especiais”. 

Em relação aos conceitos acima apresentados, adotaremos, para fins deste 

trabalho, o proposto por Martín e Ramírez (op. cit.). 

Existem outros aspectos que podem ser observados em relação à pessoa com 

Baixa Visão, como por exemplo, a avaliação funcional da sua visão.  

Segundo Romagnolli e Ross (2008), muitas funções visuais podem estar 

comprometidas para o aluno com Baixa Visão, entre as quais destaca a acuidade 

visual, o campo visual, a adaptação à luz e ao escuro e a percepção de cores.  

No tocante à dificuldade visual referente à acuidade visual reduzida, o aluno 

apresenta diminuição na capacidade de ver de longe, precisando se aproximar 

bastante para poder ver bem pessoas, objetos, mesmo que utilize recursos ópticos.  

Segundo Silva (2011), ao nos remetermos ao campo visual quando não existe 

uma restrição, o aluno que enxerga bem tem um campo visual33 de 180 graus, tanto 

na horizontal quanto na vertical. No tocante aos alunos com Baixa Visão, 

dependendo do tipo de problema visual, o campo visual pode ficar bem restrito, 

podendo prejudicar a sua orientação e locomoção no espaço.  

Esse campo visual pode estar alterado em diversas posições. Por exemplo, há 

discentes que não enxergam para baixo e, por isso, terão dificuldades para andar, 

descer e subir escadas bem como para se desviar de obstáculos. Existem alunos 

que apresentam alteração no campo visual central, o que dificultará a identificação 

                                                           
33

 O campo visual é a amplitude e a abrangência do ângulo da visão em que os objetos são 
focalizados (SÁ, CAMPOS, SILVA, 2007, p. 17). 
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de figuras. Eles poderão ver apenas uma pequena parte de um objeto e, assim, a 

leitura torna-se lenta e difícil. Podemos observar, na figura a seguir, um exemplo de 

alteração no campo visual central: 

Figura 2 - Imagem colorida de casal sentado em cadeira de praia em frente ao mar, à direita 
um guarda-sol. À esquerda, a mesma imagem com uma mancha circular ao centro. 

 

Fonte: MIZIARA (2015) 
           

 

Existe ainda a alteração no campo visual periférico, que prejudica “[...] a visão 

espacial, a percepção de obstáculos e a locomoção independente” (SILVA, 2011, p. 

27), podendo provocar ainda a redução do contraste, o aumento do ofuscamento e 

da dificuldade visual em ambientes com pouca luz (ROMAGNOLLI; ROSS, 2008), 

conforme figura a seguir: 

 

Figura 3 – Quatro imagens coloridas de rua movimentada vista em perspectiva. A primeira 
imagem completa, a segunda tubular com as bordas escurecidas, a terceira e a quarta 
segue o escurecimento gradativo. 
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Fonte: MIZIARA (2015) 

 

Outra situação quanto à função visual comprometida diz respeito à visão de 

cores e à sensibilidade de contrastes. Nesse caso, as situações são bem 

heterogêneas, pois existem alunos que não distinguem determinadas cores como 

verde, vermelho, azul, marrom; já outros alunos com baixa visão distinguem cores 

mais vibrantes, como amarelo, laranja, verde florescente.  

Além disso, há alunos que conseguem ver objetos, formas e letras com 

bastante contraste (preto/branco, amarelo/preto, amarelo/azul, roxo/verde e 

laranja/verde), por isso, é interessante que o professor pesquise juntamente com a 

família quais as cores que eles podem visualizar melhor (SILVA, 2011). 

E, por fim, adaptação à iluminação é outra necessidade apresentada pelo 

discente com baixa visão. Nesse caso, o aluno apresenta sensibilidade exagerada à 

luz, fato que ocasiona desconforto visual, ofuscamento, irritabilidade, 

lacrimejamento, dor de cabeça e nos olhos. Por isso, é pertinente o controle da 

iluminação no ambiente e a utilização de lentes filtrantes, contudo, há alunos que 

necessitam de bastante iluminação e luz dirigida aos objetos para que possam 

enxergá-los (SILVA, 2011). 

Vimos, até agora, as especificidades em termos conceituais e características 

da deficiência visual. A partir do próximo tópico, abordaremos, ainda que 

resumidamente, peculiaridades do desenvolvimento da pessoa com deficiência 

visual. 

 



90 
 

3.4 O desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos com deficiência 

visual: da infância à adolescência. 

 

Compreendemos que a aprendizagem de qualquer discente está atrelada ao 

seu desenvolvimento e, por isso, para podermos discorrer sobre o processo de 

ensino-aprendizagem, é plausível que adentremos a alguns aspectos inerentes ao 

desenvolvimento e, consequentemente, à aprendizagem.  

Como o indivíduo aprende? Como ele se desenvolve? São perguntas que 

instigaram vários estudiosos do campo da Psicologia da Educação e que resultaram 

em ideias que influenciaram as práticas pedagógicas nas escolas e também 

colaboraram para os estudos a respeito do processo de aprendizado e 

desenvolvimento dos discentes com deficiência visual. 

Para o presente tópico, iremos transitar sobre o desenvolvimento da criança 

com deficiência visual, pois estudos, nos últimos anos, sobre o desenvolvimento 

cognitivo das pessoas cegas têm demonstrado que, ao chegar à adolescência e à 

idade adulta, atingem o nível de desenvolvimento funcionalmente equivalente ao das 

pessoas videntes. No tocante a esse aspecto, iremos apenas nos deter em pontos 

que considerados ser pertinentes para sua independência. 

Juntamente a essa questão, iremos expor as ideias sobre aprendizagem e, 

posteriormente, sobre as ideias de Vygostky que estão sendo mais utilizadas nos 

estudos sobre o processo de ensino-aprendizagem do aluno com deficiência visual e 

que também adotamos em nossa investigação.   

 

3.4.1 O Desenvolvimento da Pessoa com deficiência Visual 
 

 

O desenvolvimento do ser humano acontece na sua interação com o ambiente 

que o rodeia. Várias áreas se desenvolvem no ser humano, tais como: biológicas, 

motoras, cognitivas, afetivas e sociais.  

Compreendemos que todos passam pelos mesmos processos de 

desenvolvimento, independentemente de serem ou não pessoas com deficiência, 

mas, no momento, iremos apresentar estudos sobre algumas especificidades que se 

evidenciam no desenvolvimento da pessoa com deficiência visual, por consideramos 

ser pertinente o conhecimento sobre o tema. 
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É importante ter em mente que as pessoas com deficiência visual, assim como 

as demais pessoas, são únicas,  

 

[...] não constituem uma população homogênea em habilidades, 
aptidões, atitudes ou talento próprio para realizar tarefas ou dar 
sentido ao mundo onde vivem, mas cada uma constitui uma unidade 
única e irrepetível, tal como ocorre com os videntes (COBO, 
RODRÍGUEZ, BUENO, 2003, p. 98) 

 

 Em outras palavras, a busca do conhecimento das especificidades do 

desenvolvimento da pessoa com deficiência visual não exclui a compreensão da 

individualidade desses sujeitos como um ser humano único, com sua história de 

vida, experiências, vivências. Dessa forma, iremos apresentar um pouco das 

especificidades do desenvolvimento desse aluno com deficiência visual, a partir dos 

primeiros anos de vida com o intuito de situarmos as necessidades e capacidades 

desse discente. 

 

a) O Desenvolvimento Psicomotor 

 

Os três primeiros anos de vida de uma criança são marcados pela relação 

entre a motricidade e o psiquismo. Piaget denomina essa fase de estágio sensório-

motor, que corresponde à idade de 0 a 2 anos. É nesse período que a criança 

constrói os esquemas de acordo com a interação que ela tem com o objeto do seu 

conhecimento, é um momento de desenvolvimento de uma inteligência mais prática. 

Esse momento da interação da criança com os objetos do conhecimento 

acontecerá praticamente por meio da visão, que a motiva a pegar os objetos, mexer 

neles e colocá-los na boca. Tal fato não acontece com a criança que é deficiente 

visual desde o nascimento, o que pode vir a dificultar a apropriação de determinadas 

características do objeto do conhecimento e, assim, desenvolver esquemas 

necessários para o seu desenvolvimento cognitivo. 

É nesse sentido que Galvão (2011, p. 147 e 148) declara que a “[...] escassez 

pode ocasionar um significativo atraso na mobilidade da criança cega, pois é no 

ambiente que a criança encontra estímulo para se arrastar, engatinhar e andar”. 
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Salientamos que a falta de visão pode vir a dificultar, mas não se torna um 

obstáculo significativo para o desenvolvimento cognitivo da criança cega, pois ela 

poderá adquirir informações por meio de outros sentidos, que também lhe 

possibilitará a aquisição de esquemas. 

Por isso, é pertinente que, nos primeiros anos de vida da criança cega, sejam 

utilizados objetos sonoros e de fácil alcance para que se estimule a interação dessa 

criança com o objeto do conhecimento bem como o seu desenvolvimento 

psicomotor, pois, ao ouvir esse objeto, ela terá interesse em se movimentar. 

Caso essa interação, ou seja, esse acesso aos objetos sonoros não se torne 

uma prática na vida da criança nos primeiros anos de vida, poderão ser 

desencadeadas limitações quanto à mobilidade, tendo como consequência a 

dificuldade na construção de espaço e no domínio do ambiente, como também pode 

levar a criança a ter atitudes de isolamento e comportamentos estereotipados. 

Um dos caminhos para promover um ambiente de aprendizado bem como 

instigar os movimentos da criança cega são as atividades de estimulação precoce, 

que serão detalhadas no tópico relativo à educação de pessoas com deficiência 

visual. 

 

b) Desenvolvimento Perceptivo-Cognitivo 

 

No tocante à criança cega, para que tenha a sua percepção e cognição 

desenvolvidas, é preciso que experiencie, de forma tátil-cenestésica e auditiva, o 

mundo que a rodeia.  

Segundo Ochaita e Rosa (1995), tanto a audição como o tato são importantes 

para a criança cega desde seus primeiros meses de vida, pois, através desses 

sentidos, o bebê tem consciência da existência de objetos e do espaço que está fora 

de seu alcance, por meio do som que é emitido e, assim, ela pode manuseá-lo. 

A percepção auditiva constitui-se como um papel triplo para a criança com 

deficiência visual: “[...] proporciona a informação do meio que deveria ser recebida 

pelo sistema visual; serve de meio de orientação; proporciona dados para uma 

atuação independente no ambiente.” (COBO, RODRÍGUEZ, BUENO, 2003, p.107).  
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Salientamos, porém, que a criança cega não nasce ouvindo mais ou com o tato 

mais aguçado. Esses sentidos serão desenvolvidos à medida que forem estimulados 

pelo outro no ambiente em que se encontra. 

No que diz respeito à percepção tátil no desenvolvimento cognitivo da criança 

com deficiência visual, esse sentido desempenha um papel importante também, 

como comentamos anteriormente, pois possibilita o conhecimento do meio, 

reconhecimento do ambiente na ausência da visão.  

Segundo Galvão (2011, p. 150), a criança com deficiência visual precisa ser 

estimulada a explorar ativamente os objetos,  

 

[...] incentivada a buscar, de forma dirigida, o objeto perdido e 
motivada a utilizar o tato dinâmico. Todo esse investimento será 
fundamental mais tarde para o seu desenvolvimento percepto-
cognitivo, que está diretamente relacionado com importantes 
aquisições, como por exemplo, a compreensão do sistema de leitura 
e escrita em Braille.  

 

Apesar disso, as informações obtidas por meio do tato são mais lentas do que 

por meio da visão, já que a exploração de um objeto grande é fragmentada e 

sequencial. Neste sentido, é interessante que, para formação de conceitos sobre o 

mundo, a criança com deficiência visual tenha acesso tátil ao maior número possível 

de miniaturas de vários objetos, animais, plantas, entre outras coisas do seu 

convívio (BRUNO, 1993 apud GALVÃO, 2011). 

 

c) Linguagem e Comunicação  

 

Outro elemento importante no desenvolvimento da pessoa com deficiência 

visual diz respeito à aquisição da linguagem falada, que também interfere no 

desenvolvimento cognitivo.  

Por meio da linguagem, a criança com deficiência visual pode estabelecer 

relações com outras pessoas, como também meio de controle sobre os objetos, que, 

por não vê-los, ficam fora de seu alcance. (COBO, RODRÍGUEZ, BUENO, 2003). 

Galvão (2011, p. 155) acrescenta mais elementos possibilitados pela 

linguagem, como “[...] descrição de ambientes, indícios de pistas sobre os 
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acontecimentos, conhecimento sobre quem está falando, a diferenciação entre as 

pessoas” 

Segundo Ochaita e Espinosa (2004), é possível afirmar que, em termos gerais, 

não existam problemas no desenvolvimento da linguagem das crianças com 

deficiência visual.  

Contudo, para as crianças cegas, a linguagem, no início, pode se apresentar 

de forma ecolálica, ou seja, repetição de palavras, frases. A criança tem dificuldade 

de nomear a si mesma e de utilizar corretamente os pronomes relativos à primeira e 

terceira pessoa, como “você”, “meu”, “seu”, tanto em situações de conversas reais 

quanto em jogos simbólicos (OCHAITA, ROSA, 1993; OCHAITA, ESPINOSA, 2004). 

Tal fato deve-se à ausência de visão e à dificuldade de compreensão das 

mudanças de papéis que se apresentam nas conversas. Ochaita e Espinosa (2004, 

p. 159) acrescentam que as dificuldades relatadas acima também decorrem “[...] dos 

problemas que essas crianças têm no processo de “triangulação”, nas difíceis vias 

alternativas que têm de seguir para substituir os gestos que chamam a atenção dos 

adultos para os objetos”. 

Mesmo com essas dificuldades, o vocabulário da criança com deficiência visual 

é diversificado em duas áreas bem distintas: por um lado, as palavras provêm de 

experiências objetivas e, por outro, as palavras se referem “[...] a situações visuais 

que carecem de um significado real para elas” (COBO, RODRÍGUEZ, BUENO, 2003, 

p. 112). 

É importante que, independentemente das oportunidades que proporcionamos 

às crianças de explorar o ambiente, de integrar as informações por meio dos 

sistemas sensoriais, estimulemos as oportunidades de usos de todas as 

informações verbais possíveis, já que  

 

[...] a linguagem constitui sua forma preferencial de representar o 
mundo, como elemento integrador das percepções táteis, auditivas, 
olfativas, gustativas, ao mesmo tempo, que é um meio excelente 
para o treinamento da memória auditiva, e lhe permite 
desenvolvimento progressivo da codificação semântica das 
informações. (op. cit) 

 

Assim, a linguagem torna-se importante para o desenvolvimento da criança 

com deficiência visual, já que é um elemento integrador tanto no aspecto intra como 

interpessoal. 



95 
 

d) Competência Social 
 

 

Outro aspecto importante para o desenvolvimento da pessoa com deficiência 

visual é a competência social, que também influencia no desenvolvimento cognitivo. 

Segundo Smith (2008), as habilidades sociais se iniciam ainda na infância 

continuam a se desenvolver e, posteriormente, as informações visuais têm um papel 

importante na aquisição daquelas.  

Através do contato visual, a criança aprende a sorrir, a tocar os objetos de 

forma apropriada. No caso das crianças com deficiência visual, elas podem 

desenvolver habilidades sociais iguais ou parecidas com as demais crianças 

videntes, mas precisam ser estimuladas de forma direta. Caso contrário, elas podem 

viver um período prolongado de inatividade durante os primeiros anos de vida, fato 

que inibirá a sua exploração e a descoberta do ambiente. 

 Cobo, Rodríguez e Bueno (2003) dizem que, embora haja a mesma 

possibilidade de habilidades sociais, pode-se observar certo retardo de dois ou três 

anos no seu surgimento em relação às videntes. Por exemplo, a criança vidente usa 

a colher sem ajuda entre um e dois anos de idade, enquanto que a criança com 

deficiência visual não será capaz de executar tal ação até atingir os três anos de 

idade. 

Quanto à socialização, Smith (2008) aponta que os bebês com deficiência 

visual podem adquirir alguns problemas sociais decorrentes da falta de interação 

interpessoal suficientes desde muito cedo e, para suprir essa situação, é importante 

a existência de uma assistência para desenvolver relacionamentos, principalmente 

nos primeiros dois anos de vida.  

A integração nos parquinhos, nos diversos ambientes sociais, bem como 

resolver conflitos, atrair a atenção dos colegas, entre outras habilidades sociais 

precisam ser ensinadas diretamente às crianças com deficiência visual.  

É importante que se oportunize o desenvolvimento de habilidades interpessoais 

em casa, na escola e em outros ambientes sociais. Isso pode ser feito por meio do 

estímulo à criança com deficiência visual a participar das atividades sociais, 

escolares, familiares com o intuito de diminuir a sua timidez decorrente, muitas 

vezes, da superproteção dos pais e do seu isolamento por falta de estímulos 

interpessoais.  
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Juntamente a esses aspectos, a brincadeira tem uma grande importância para 

o processo de socialização como também facilita e garante o acesso da criança ao 

conhecimento disponível no mundo, sobre a cultura e sobre si mesma. Assim, como 

“todas as crianças, a criança cega também se apropria das situações lúdicas para 

formular hipóteses, construir e desconstruir conceitos sobre o mundo, elaborar 

situações traumáticas, ressignificar o seu ambiente” (GALVÃO, 2011, p. 151). 

Esses são alguns aspectos referentes ao desenvolvimento da criança com 

deficiência visual, e podemos observar que muitos aspectos são iguais aos 

vivenciados pelas crianças videntes, enquanto que outros são específicos, 

decorrentes da falta de visão. No entanto, ao serem estimulados, as possíveis 

dificuldades podem ser superadas. 

 

3.4.2 A aprendizagem da Pessoa com Deficiência Visual 

 

Silva (2009) declara que o desenvolvimento e a aprendizagem são resultados 

de uma interação em que intervêm os sentidos, o sistema motor, os sentimentos que 

envolvem o aluno com deficiência visual, as pessoas e os objetos ao seu redor. Não 

existe desenvolvimento sem aprendizagem nem aprendizagem sem 

desenvolvimento. 

Mas, para que o desenvolvimento e aprendizagem sejam possibilitados às 

pessoas com deficiência visual, é importante e necessário que elas sejam 

estimuladas desde a mais tenra idade. Diante disso, alguns pontos da aprendizagem 

precisam ser considerados: 

 

 Recepção e interpretação da informação (aprendizagem 
sensorial); 

 Aprendizagem de esquemas motores;  

 Aprendizagem por meio da imitação; e 

 Autoavaliação e controle das próprias ações e seus resultados. 
(COBO, RODRÍGUEZ, BUENO, 2003, p. 130). 

 

Como estamos comentando sobre aprendizagem e desenvolvimento, iremos 

apresentar, de forma breve, alguns desses elementos, como aprendizagem 
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sensorial, aprendizagem de esquemas motores e aprendizagem por meio da 

imitação.  

a) Recepção e interpretação da Informação (aprendizagem sensorial) 

 

A informação que nos chega por meio dos sentidos é interpretada, codificada, 

armazenada e irá se constituir em modelos e esquemas cognitivos que se ajustam 

ao meio para futura utilização.  

É por meio dos sentidos que se desenvolvem determinadas habilidades, como 

a de Discriminação, que diz respeito à capacidade de notar as diferenças e 

semelhanças entre objetos ou materiais; e a de Reconhecimento, que se refere à 

capacidade de dar nomes a um objeto ou um determinado material. Eles permitem, 

então, que a criança desenvolva percepções como ver, ouvir, sentir o gosto de algo 

entre outras. 

Quando a criança consegue compreender e dar significado a essas 

informações provenientes dos sentidos, ela percebe a informação e a utiliza. Esse 

processo perceptivo é ativo “[...] chegando-se à seleção perceptiva quando a 

informação que se recebe se enquadra com o previamente conhecido, de forma que 

atinge um nível diferente de compreensão” (COBO, RODRÍGUEZ, BUENO, 2003, p. 

131). 

Em relação à criança com deficiência visual, ela apresenta alterações em um 

dos canais sensoriais importantes de recepção de informação: a visão. Por isso, é 

necessário conhecer como essa informação é recebida, codificada, armazenada 

para proporcionar aprendizagem por meio de diferentes sentidos, ou, no caso, por 

outros sentidos. 

 

b) Aprendizagem Visual 

 

No caso das crianças com deficiência visual, mais especificamente da que 

apresenta Baixa Visão ou Visão Subnormal, a visão residual precisa ser estimulada 

de forma que utilize o seu potencial visual. Já a criança cega precisa ser estimulada 

a “ver” por meio dos demais sentidos (SILVA, 2009).  
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Essa situação possibilita maior independência e desenvolvimento da criança 

com deficiência visual, já que terá acesso às informações provenientes da visão, 

utilizando outros caminhos e estratégias.  

 

c) Aprendizagem Auditiva 

 

Existe, no imaginário de muitos, a ideia de que as pessoas com deficiência 

visual teriam uma capacidade auditiva maior do que os videntes, fato que não é 

verídico.  

Devido à própria natureza do sentido auditivo e o quantitativo de estímulos 

auditivos provenientes do meio, o ser humano tem, por natureza, pouco controle 

sobre as sensações auditivas, por isso deve haver um “[...] processo de 

aprendizagem para exercitar o controle adequado dos diferentes estímulos auditivos, 

processo denominado de percepção seletiva” (COBO, RODRÍGUEZ, BUENO, 2003, 

p. 132). 

Silva (2009) destaca que, através da audição, as pessoas com deficiência 

visual desenvolvem uma percepção seletiva dos ruídos, sons em seu redor em seu 

processo de aprendizagem. Contudo, uma estimulação excessiva pode causar 

ecolalia e, consequentemente, uma inibição do uso auditivo como canal de 

aprendizagem. 

Diante disso, os pais e professores devem estar atentos às sequências de 

desenvolvimento auditivo da criança com deficiência visual, à relação entre 

linguagem e desenvolvimento auditivo, ao uso do ouvido como meio primário de 

aprendizagem, ao desenvolvimento das habilidades para escutar, à relação do 

desenvolvimento auditivo e à linguagem como instrumento para o pensamento. 

O processo de aquisição de nova aprendizagem, por meio da audição, é de 

grande importância para as crianças com deficiência visual e passa por diferentes 

níveis.  

No primeiro nível, ocorre a percepção dos sons que são procedentes do meio 

ambiente, através do qual se dá o processo de atenção e consciência dos sons. 

Durante os primeiros meses, com uma apropriada e contínua estimulação, a criança 

com deficiência visual irá aprender a usar o contato auditivo. Depois de algum 

tempo, ela pode mostrar consciência dos sons que percebe e prestar atenção a 
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determinados sons específicos, chegando ao segundo nível de desenvolvimento: 

percepção e respostas a sons concretos. 

Esse segundo nível de desenvolvimento não ocorre antes dos 4 ou 5 meses de 

idade e pode se manifestar de diversas formas: a criança sorri, gira a cabeça, escuta 

intencionalmente e em silêncio, tentando imitar e vocalizar os sons. Ocorre ainda a 

manipulação de objetos para identificar o som que produzem. 

No terceiro nível de desenvolvimento denominado diferenciação, ocorre a 

discriminação de sons familiares, vozes e tons. É o momento em que o bebê se 

move em relação aos sons produzidos na casa para tentar encontrá-los. 

No quarto nível, ocorre o reconhecimento dos sons relacionados às palavras 

específicas e conectados à linguagem. De acordo com Silva (2009, p. 128) “[...], já 

no quinto nível, há o reconhecimento de vozes e a compreensão de palavras e 

direções. Dá-se a construção da própria linguagem, a escuta seletiva”. 

Assim, por meio da aprendizagem auditiva, a criança com deficiência visual 

desenvolve determinadas ações que possibilitam a sua interação com o ambiente 

em que se encontra inserida. 

d) Aprendizagem Tátil-cinestésica 

 

A sensação tátil-cinestésica é o primeiro contato que a criança tem com o 

mundo ao seu redor, já que são tocadas, abraçadas, acariciadas pelos adultos, e 

respondem por meio de movimentos, choros e outros esquemas. Tudo isso envolve 

o sistema motor. 

No desenvolvimento tátil-cinestésico, existem níveis de desenvolvimento, o 

primeiro diz respeito às habilidades cognitivas de conhecimento e atenção que são 

utilizadas. Através delas as crianças conseguem diferenciar as qualidades dos 

objetos. 

A criança com deficiência visual aprende, por meio da experiência, a receber 

informações sobre o objeto e a tomar consciência da sua capacidade de alterar e 

adaptar os objetos por meio da manipulação. 

Um segundo nível de desenvolvimento tátil-cinestésico baseia-se no 

conhecimento das estruturas e formas básicas dos objetos. Nesse nível, a criança 

com deficiência visual adquire conhecimentos dos objetos referentes às formas, 

texturas, peso, temperatura, tamanho, consistência entre outros aspectos.  
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Cobo, Rodriguez e Bueno (2003, p. 135), afirmam que “[...] à medida que a 

criança aprende a discriminar os objetos, é necessário ir introduzindo a linguagem 

que ensine o reconhecimento dos objetos específicos pelo nome”. 

Quando a criança reconhece os objetos comuns e as atividades habituais do 

dia-a-dia pelo nome, ela já está próxima do terceiro nível de desenvolvimento tátil-

cinestésico: relação das partes com o todo. 

Para estimular a aprendizagem tátil-cinestésica, os referidos autores sugerem 

as seguintes atividades às crianças: 

 

 utilizar objetos em três dimensões, preferencialmente de montar de 

desmontar, objetos de encaixe e objetos familiares, como, por exemplo: 

panelas e tampas, chave e fechadura; 

 agrupar objetos de acordo com a textura; 

 usar as mãos para explorar os objetos; 

 reconhecer e discriminar diferentes objetos; e 

 representar os objetos de duas dimensões de forma gráfica (op. cit., 2003). 

 

Na quarta fase do desenvolvimento tátil-cinestésico, existe a representação de 

objetos de duas dimensões de forma gráfica, no intuito de  

selecionar esquemas baseados em estruturas simples, tais como 
formas geométricas que podem ser tocadas e representadas em 
diferentes dimensões, permite  à criança obter gradualmente 
sucessivas impressões táteis. À medida que seus dedos e músculos 
se movem, seguindo diferentes modelos, pode aprender a associar o 
objeto real e o que está apresentado. (COBO, RODRÍGUEZ, 
BUENO, 2003, p. 137). 

 

Nessa etapa, é interessante que a criança realize representações gráficas, por 

meio de diferentes instrumentos, como um transferidor, uma punção34 num pedaço 

de papel de alumínio.  

Esse processo conduz ao outro nível de aprendizagem tátil, que é a 

capacidade de discriminação e reconhecimento de símbolos. A criança com 

                                                           
34

 Punção: é um dos instrumentos utilizados pelo cego para escrever o Braille. Para mais detalhes ver 
o item sobre adaptações pedagógicas para os alunos com deficiência visual (ver página 122).  
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deficiência visual não só deve reconhecer os símbolos, mas também interpretá-los 

em diversas situações, como, por exemplo, durante a leitura e escrita Braille. 

É importante que essa aprendizagem tátil-cinestésica seja bem estimulada, 

propicie às crianças com deficiência visual (e por que não, também às crianças 

videntes) a possibilidade de explorar, escutar, cheirar, tocar os objetos ao seu redor, 

de forma que, para aquelas crianças, essa vivência lhes possibilite o aprendizado e 

o acesso ao conhecimento e às informações do meio ambiente em que se 

encontram. 

 

e) Sentidos olfativos e gustativos e aprendizagem 

 

Segundo Silva (2009), esses sentidos nos alertam para possíveis perigos e nos 

ajudam na orientação espacial como também estão relacionados às aprendizagens 

cognitivo-perceptivas. 

Quando o uso desses sentidos na aprendizagem acontece de forma gradual, à 

medida que são fornecidas as possibilidades de captar as informações por meio 

desses sentidos, mais completa será a aprendizagem da criança com deficiência 

visual ou de qualquer outra criança. 

Por meio do olfato, a criança identifica substâncias químicas, odores naturais, 

artificiais, reconhece flores, plantas, cheiros de alimentos entre outros, como 

também possibilita a observação olfativa do meio ambiente. Já o paladar possibilita 

a identificação da combinação de sabores básicos percebidos pelo homem, tais 

como amargo, doce, azedo e salgado.  

Cobo, Rodriguéz e Bueno (2003) destacam que, devido à redução da entrada 

sensorial da criança com deficiência visual nessa aprendizagem dos sentidos 

olfativos e gustativos, é importante que se realize a estimulação sensorial que facilite 

interpretar a informação que recebe. Portanto, devemos insistir no uso de todos os 

sentidos na aprendizagem da criança com deficiência visual. 

 

f) Aprendizagem de esquemas motores 

 

O movimento permite ao corpo relacionar-se com o espaço, com as pessoas e 

com os objetos, além de facilitar a integração sensório-motora essencial para o 
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desenvolvimento perceptivo. Através do movimento, a criança com deficiência visual 

passa a ter consciência do mundo em que está inserida. 

Silva (2009, p. 133) destaca que “[...] esse tipo de aprendizagem requer o 

desenvolvimento de atividades que explorem o ambiente, o corpo, os objetos”. 

É importante essa aprendizagem para o aluno com deficiência visual, pois é 

também através do corpo, do tato, que ele adquire informações sobre si e sobre o 

meio, vivencia experiências e, assim, desenvolve-se.  

 

g) Aprendizagem por meio da imitação 

 

Para a criança com deficiência visual, a mediação de outras pessoas é 

imprescindível, pois, biologicamente, a cegueira restringe e inibe ações voluntárias, 

que são aprendidas por vias visuais como, por exemplo, apontar o dedo. 

O aprendizado por meio de imitação pode também ocorrer através do tato, o 

que requer tempo, repetição, um longo período de contato com os objetos e ações e 

um alto nível de desenvolvimento perceptivo cognitivo para interpretar e realizar as 

ações antes. Isso para que possam ser suficientemente bem percebidas para que se 

consiga imitar exatamente igual. 

Outro aspecto da aprendizagem por meio da imitação diz respeito às 

expressões faciais e aos movimentos do corpo, que também são aprendidos pelas 

crianças. Nesse sentido, as crianças com deficiência visual deverão ser ensinadas 

no tocante às expressões faciais, aos movimentos do corpo e ao uso das mãos para 

se comunicar e às habilidades em movimentos corporais.  

Essas são algumas informações pertinentes sobre a pessoa com deficiência 

visual que, ao chegar às fases da adolescência e da vida adulta, poderá já ter 

desenvolvido esses aspectos.  

Como o aluno com deficiência visual que frequenta o IFRN-ZN é um 

adolescente, iremos nos deter em alguns elementos pertinentes ao desenvolvimento 

dessa fase. 

 

3.4.3. Elementos pertinentes ao desenvolvimento e a aprendizagem do 

adolescente com deficiência visual 
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Os estudos a respeito do desenvolvimento cognoscitivo dos adolescentes com 

deficiência visual concluem que não existem diferenças entre esses adolescentes e 

os videntes.  

Nessa fase, através da linguagem, os adolescentes conseguem “remediar” os 

possíveis problemas decorrentes da falta de visão. Segundo Ochaita e Espinosa 

(2004, p. 162), 

 

[...] a linguagem e as formas de pensamento hipotético dedutivo que 
dela decorrem constituem poderosas ferramentas no 
desenvolvimento cognoscitivo das pessoas cegas. Ferramentas 
estas que lhe permitirão superar, às vezes mediantes vias 
alternativas bastantes complexas, muitos dos problemas de 
linguagem no acesso à informação e conseguir, ao final, um 
desenvolvimento cognoscitivo equivalente aos das pessoas videntes. 

 

Quanto ao desenvolvimento social e afetivo dos adolescentes com deficiência 

visual, sabe-se que a adolescência é uma etapa de transformações físicas e 

hormonais, que podem acarretar modificações na personalidade e nas relações com 

os outros.  

Segundo Costa (2010), as vivências dos adolescentes com deficiência visual 

são influenciados por fatores individuais, sociais, familiares, em que se destacam as 

condições mentais, emocionais, afetivas, físicas, maturacionais, sociais, culturais, 

educacionais. 

Carvalho (2000) atesta que os adolescentes com deficiência estão sujeitos a 

vivenciar as mesmas manifestações físicas e os conflitos psicossociais dos demais 

jovens da sua idade, podendo serem agravados pelas particularidades da sua 

deficiência. No caso, pelas condições que são impostas socialmente à deficiência. 

Além disso, a autora descreve alguns pontos a serem evitados durante essa 

fase da adolescência da pessoa com deficiência, como:  

 

 sentimentos de rejeição, de piedade ou comiseração; 

 atitudes de superproteção e cuidados excessivos; 

 infantilizar a pessoa com deficiências e prestar-lhe apoio  
exagerado e desnecessário; 

 confundir limitações com incompetência generalizada; 

 superestimar as enfermidades e as indisposições físicas; 
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 atitudes de desespero, desânimo e descrença; 

 excessiva expectativa, impaciência e intolerância; 

 medo de tentar tarefas ou situações novas; 

 dependência para solucionar problemas; 

 comparação com o desempenho e as realizações de outras 
pessoas; 

 expor a pessoa com deficiências ao fracasso, a experiências 
negativas de vida e a frustrações desnecessárias; e 

 atribuir sempre o humor, os sentimentos e as características de 

personalidade da pessoa a suas deficiências (op. cit., p. 92) 
 

 

Ochaita e Espinosa (2004) declaram que à medida que o adolescente com 

deficiência visual se sentir mais seguro de si mesmo, mais independente tendo boas 

relações afetivas e sociais, será mais fácil para ele enfrentar as mudanças 

decorrentes da adolescência, como o interesse pelo corpo, as transformações do 

próprio corpo, a busca de identidade, o interesse pelo sexo oposto, as necessidades 

sexuais entre outros elementos. 

Quanto à aprendizagem desses adolescentes com deficiência visual, é 

importante considerar os mesmos elementos da aprendizagem da criança que foram 

comentados anteriormente, ou seja, é necessário ponderar que as informações, os 

conhecimentos, a aquisição de conceitos provém de outros sentidos, como a 

audição, o tato, o olfato e o paladar.  

Nesse sentido, Nunes e Lomônaco (2008, p. 136) declaram que essa pessoa 

com deficiência visual matriculada na escola, “[...] necessita de materiais adaptados 

adequados ao conhecimento tátil-cinestésico, auditivo, olfativo e gustativo – em 

especial materiais gráficos tateáveis e o braile”35.  

Mesmo com as contribuições no entendimento frente ao desenvolvimento e à 

aprendizagem da criança e do adolescente com deficiência visual, uma teoria no 

campo da Psicologia da Educação tem proporcionado uma nova visão educacional 

sobre a deficiência, entre elas a deficiência visual. Essa teoria é preconizada por 

Vygotsky, da qual estaremos abordando, a seguir, alguns aspectos considerados 

pertinentes para a prática pedagógica. 

 

                                                           
35

 Esses elementos pedagógicos iremos comentar mais adiante. 
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3.5 As contribuições de Vygotsky sobre o desenvolvimento da pessoa 

com deficiência visual 

 

Antes de comentarmos sobre as contribuições de Vygotsky a respeito do 

desenvolvimento da pessoa com deficiência, mais especificamente da pessoa com 

deficiência visual, faremos uma breve exposição sobre as suas principais ideias 

relativas ao desenvolvimento e à aprendizagem, utilizando como fonte bibliográfica 

os estudos de Rego (2010). 

A teoria proposta por Vygotsky denomina-se teoria histórico-cultural ou sócio-

histórica do psiquismo, que teve como objetivo primordial caracterizar os elementos 

tipicamente humanos do comportamento e elaborar hipóteses sobre como essas 

caraterísticas se formam ao longo da trajetória humana e de como elas se 

desenvolvem durante a vida de um indivíduo.  

Vygotsky dedicou-se aos estudos das funções psicológicas superiores, que 

dizem respeito às capacidades tipicamente humanas, tais como: planejamento, 

memória voluntária, imaginação entre outros. 

Esses processos mentais são considerados superiores, pois “[...] referem-se a 

mecanismos intencionais, ações conscientemente controladas, processos 

voluntários que dão ao indivíduo a possibilidade de independência em relação às 

características do momento e espaço presente” (REGO, op. cit., p. 39). 

Esses processos, diferentemente dos processos psicológicos elementares que 

são inatos, originam-se das interações entre os indivíduos e se desenvolvem ao 

longo do processo de internalização de formas culturais de comportamento. 

Compreender essa interação, essa mediação entre os indivíduos é um dos 

pontos centrais da teoria de Vygotsky, já que é por meio desta mediação entre o 

homem com o mundo e o homem com o homem que se desenvolvem as funções 

psicológicas superiores.  

Vygotsky distingue dois elementos responsáveis por essa mediação: o 

instrumento “[...] que tem a função de regular as ações sobre os objetos e o signo, 

que regula as ações sobre o psiquismo das pessoas” (op. cit., p. 50). 

O instrumento proporcionará mudanças externas, pois amplia a possibilidade 

de intervenção na natureza, como, por exemplo, o uso de objeto cortante como a 

faca. O homem produz seu instrumento e o conserva para uso posterior, 
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preservando-o e transmitindo sua função para o grupo, que poderá aperfeiçoar esse 

instrumento ou criar outros. 

O signo ou instrumento psicológico auxilia o homem nas atividades psíquicas. 

A sua invenção e uso para auxiliar na solução de problemas psicológicos, como 

lembrar, comparar, entre outros, é análoga à invenção do uso dos instrumentos, mas 

no campo psicológico. 

Segundo Rego (op. cit., p. 20), através dos signos o ser humano pode  

 

[...] controlar voluntariamente sua atividade psicológica e ampliar sua 
capacidade de atenção, memória e acúmulo de informações, como 
por exemplo, pode se utilizar de um sorteio para tomar uma decisão, 
amarrar um barbante no dedo para não esquecer um encontro, 
anotar um comportamento na agenda, escrever um diário para não 
esquecer detalhes vividos, consultar um atlas para localizar um país, 
etc. 

 

Partindo dessa perspectiva, Vygotsky dedica uma atenção a respeito da 

linguagem, compreendida como  

[...] um sistema simbólico fundamental em todos os grupos humanos, 
elaborado no curso da história social, que organiza os signos em 
estruturas complexas e desempenha um papel imprescindível na 
formação das características psicológicas humanas (op. cit., p. 53). 

 

Para ele, o surgimento da linguagem proporcionou três mudanças 

fundamentais nos processos psíquicos do homem. A primeira mudança deve-se ao 

fato de que, por meio da linguagem, o ser humano pode lidar com os objetos do 

mundo exterior, mesmo quando esses estão ausentes. Ou seja, o homem faz a 

abstração da ação ou do objeto ou de um indivíduo por meio da linguagem, 

compreendendo esses elementos sem que eles estejam presentes. 

A segunda mudança está interligada à primeira e diz respeito ao processo de 

abstração e generalização que a linguagem possibilita, “[...] isto é, através da 

linguagem é possível analisar, abstrair e generalizar as características dos objetos, 

eventos, situações presentes na realidade”. (REGO, op. cit., p. 53).  

A terceira mudança no processo psíquico possibilitado pela linguagem refere-

se à função de comunicação entre os homens, que garante transmissão, 

assimilação, perpetuação de informações construídas, acumuladas ao longo da 



107 
 

história da humanidade. É a linguagem que proporciona o intercâmbio social entre 

os indivíduos que dela fazem uso.  

Assim, o sistema simbólico, compreendido como um sistema de representação 

da realidade, principalmente a linguagem, tem a função mediadora que permite a 

comunicação entre sujeitos bem como o estabelecimento de significados 

compartilhado por um determinado grupo social, a percepção e a interpretação dos 

objetos, eventos e situações do ambiente em que estamos inseridos. Por essa, 

razão Vygotsky afirma que “[...] os processos de funcionamento mental do homem 

são fornecidos pela cultura, através da mediação simbólica”(REGO, op. cit., p. 55). 

A inserção em um dado contexto cultural, a interação com os membros do 

grupo e a participação em práticas sociais historicamente construídas, faz com que a 

criança incorpore, de forma ativa, as formas de comportamento já consolidado na 

experiência humana.  

Para Vygotsky, a internalização das práticas culturais é importante para o 

desenvolvimento humano. Partindo desse princípio, ele atribui muita importância à 

interação social.  

Nessa conjuntura sobre o desenvolvimento, Vygotsky expõe suas ideias na 

tentativa de explicar como o processo de desenvolvimento é socialmente 

constituído.  

Inicia seus estudos realizando uma análise crítica das ideias anteriormente 

apresentadas a respeito do desenvolvimento da infância. Na primeira tendência, que 

ele denomina de botânica, entende-se que o desenvolvimento da criança depende 

da maturação do organismo como um todo. Contudo, para Vygotsky, a maturação 

biológica é secundária no desenvolvimento das formas complexas do 

comportamento humano, já que essas dependem da interação da criança com a 

cultura. 

A segunda tendência, apesar de ser um avanço em relação à visão botânica do 

desenvolvimento, também foi refutada por Vygotsky. Ele concorda que os 

experimentos no reino animal para explicar o desenvolvimento da criança 

contribuíram para as bases psicológicas do comportamento, mas sua crítica “[...] 

reside no fato de que a convergência da psicologia animal e da criança tem limites 

sérios para a explicação dos processos intelectuais mais sofisticados, que são 

especificamente humanos” (REGO, op. cit., p. 57). 
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Diferentemente dessas teorias, Vygotsky defende que a estrutura fisiológica 

humana, aquilo que é inato, não se satisfaz plenamente durante a construção do 

indivíduo humano, na ausência de um ambiente social. Segundo ele, o modo de 

agir, de pensar, de sentir, assim como os valores, o conhecimento entre outros 

aspectos dependem da interação do sujeito com o meio físico e social. 

Assim, o desenvolvimento tem uma relação intrínseca com o contexto 

sociocultural em que a pessoa está inserida, processando-se de forma dinâmica e 

dialética, que perpassa por rupturas, por desequilíbrios que provocam contínuas 

reorganizações por parte do indivíduo. Por essa razão, ele não considera o 

desenvolvimento como um processo linear, gradual, previsível, universal. 

Afirma também que no processo de constituição humana podem-se distinguir 

duas linhas qualitativamente diferentes em sua origem. Por um lado, existem os 

processos elementares, que são biológicos; por outro, as funções psicológicas 

superiores, que se originam socioculturalmente.   

Em síntese, na perspectiva de Vygotsky, o desenvolvimento das funções 

intelectuais humanas  

 

[...] é mediado socialmente pelos signos e pelo outro. Ao internalizar 
as experiências fornecidas pela cultura, a criança reconstrói 
individualmente os modos de ação realizados externamente e 
aprende a organizar os próprios processos mentais. O indivíduo 
deixa, portanto, de se basear em signos externos e começa a se 
apoiar em recursos internalizados (imagens, representações mentais, 
conceitos, etc.). (REGO, op. cit., p. 70). 

 

Podemos observar, portanto, que a mediação, o outro, a cultura têm um papel 

indispensável para o desenvolvimento da criança. Ela se apropria do conhecimento 

que lhe é proporcionado no meio em que está inserida, fato que envolve o 

aprendizado desse sujeito. Nesse sentido, Vygotsky defende que existe uma relação 

entre aprendizado e desenvolvimento, ao situar que “[...] o desenvolvimento pleno do 

ser humano depende do aprendizado que realiza num determinado grupo cultural, a 

partir da interação com outros indivíduos da sua espécie” (op. cit., p. 71). 

Devido a sua compreensão de que o desenvolvimento não é linear e que a 

aprendizagem antecede ao desenvolvimento, defende que o ser humano, durante o 

seu desenvolvimento, transita por níveis, que denominou de:  
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a) Nível de desenvolvimento real ou efetivo: conquistas já consolidadas pela 

criança, ou seja, funções ou capacidades que ela consegue realizar sozinha, 

sem ajuda do outro culturalmente mais experiente; 

b) Nível de desenvolvimento potencial: também se refere àquilo que a criança é 

capaz de fazer, mas agora com o auxílio do outro, com a mediação de outra 

pessoa. Nesse caso, a criança consegue realizar as tarefas, solucionar 

problemas através do diálogo, da colaboração, da imitação, de experiências 

compartilhadas, de pistas (REGO, 2010); e 

c) Nível de desenvolvimento proximal: é a distância entre aquilo que a criança 

consegue fazer sozinha e aquilo que ela realiza com a colaboração, com a 

mediação do outro.  

 

Segundo Vygotsky (1984, p. 97), a zona de desenvolvimento proximal  

 

[...] define aquelas funções que ainda não amadureceram, que estão 
em processo de maturação, funções que amadurecerão, mas que 
estão presentes em estado embrionário. Essas funções poderiam ser 
chamadas “brotos” ou “flores” do desenvolvimento, ao invés de 
“frutos” do desenvolvimento. 

 

Esses níveis de desenvolvimento refletem o papel fundamental do outro, da 

cultura no desenvolvimento do sujeito, fato que foi comentado ao longo do presente 

subtópico.  

Existem várias contribuições de Vygotsky a respeito de outros aspectos do 

desenvolvimento humano, porém o nosso objetivo não foi esgotar todas as ideias, 

mas elencar aquelas que consideramos básicas para compreender o pensamento 

desse estudioso e que entendemos estarem permeando o processo de aprendizado 

e desenvolvimento de pessoas com deficiência. 

 

 As contribuições de Vygotsky para a inclusão de alunos com Deficiência 

Visual 
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Nuernberg (2008) nos apresenta as ideias de Vygotsky sobre o 

desenvolvimento e sobre a pessoa com deficiência a partir de três princípios. O 

primeiro diz respeito ao enfoque qualitativo e quantitativo em relação à deficiência. 

Vygotsky (1997) faz uma crítica à abordagem quantitativa da deficiência e 

rejeita as abordagens voltadas à mensuração de graus e níveis de capacidade.   

Através da perspectiva mais qualitativa, o estudioso defende que, assim como 

o desenvolvimento da criança dita normal tem suas peculiaridades – como 

mencionamos anteriormente – o da criança com deficiência também as tem. Os 

comportamentos são qualitativamente distintos tanto para as crianças com 

deficiência quanto sem, como podemos observar na citação a seguir: 

 

[...] Así como el niño en cada etapa del desarrollo, en cada una de su 
fases presenta una peculiaridad cuantitativa, una estrutura específica 
del organismo y de la personalidad, de igual manera el niño 
deficiente presenta un tipo de desarrollo cualitativamente distinto, 
peculiar36 (VYGOTSKY,1997a, p. 12). 

 

Nesse sentido, Vygotsky declara que o funcionamento psíquico das pessoas 

com deficiência obedece às mesmas leis das crianças sem deficiência, o que difere 

é a organização desse funcionamento (NUERNBERG, 2008). 

O segundo princípio por ele defendido refere-se à distinção entre deficiência 

primária e deficiência secundária. Aquela é de ordem orgânica, biológica, enquanto 

esta é de ordem social, ou seja, são as consequências psicossociais da deficiência. 

Assim, a deficiência secundária é constituída a partir de um padrão de 

normalidade que, por sua vez, cria barreiras físicas, educacionais e atitudinais, que 

dificultam a participação da pessoa com deficiência e que, muitas vezes, 

potencializa a necessidade da pessoa com deficiência, já que o obstáculo externo é 

maior do que a própria deficiência.  

Exemplificando essa situação, Nuernberg (2008, p. 307) diz que, quando não 

se acredita  

 

                                                           
36

 Tradução: Assim como a criança em cada etapa do desenvolvimento, em cada uma de suas fases 
apresenta uma peculiaridade quantitativa, uma estrutura especifica do organismo e da personalidade, 
de igual modo a criança com deficiência apresenta um tipo de desenvolvimento qualitativamente 
distinto, peculiar.  



111 
 

[...] na capacidade de aprender das pessoas com deficiência, não lhe 
são ofertadas condições para superarem suas dificuldades. Em 
consequência, elas ficam condenadas aos limites intelectuais 
inerentes à deficiência, tomados assim como fatos consumados e 
independentes das condições educacionais de que dispõem. 

 

Assim, quando não acreditamos que o aluno com deficiência visual pode 

aprender, não investimos na proposta de ensino-aprendizagem de maneira que ele 

possa usufruir de outros meios de comunicação, negando-lhe a oportunidade de 

desenvolvimento, crescimento e superação das suas próprias dificuldades. 

O terceiro princípio é o da compensação que, segundo Vygotsky, é “[...] uma 

reação do sujeito diante da deficiência, no sentido de superar as limitações com 

base em instrumentos artificiais, como a mediação simbólica” (op.cit, p. 309). 

Para comentar sobre a compensação, o autor baseia-se nas ideias de A.Adler 

(1928, apud VYGOTSKY, 1997, p. 15), apontando que “[...] sensação de 

insuficiência dos órgãos, é para o indivíduo um estímulo constante ao 

desenvolvimento da psique [...] o aparato psíquico do homem assume a tarefa de 

compensar o funcionamento do órgão em dificuldade”.  

Para Vygotsky (1997), a deficiência desenvolve os fenômenos psíquicos como 

memória, atenção, intuição, sensibilidade, interesse em grau acentuado. 

Juntamente a esse conceito de compensação, ele menciona a 

supercompensação, que se refere à “[...] transformação da enfermidade em um 

estado de maior saúde, a debilidade em fortaleza, o tóxico em 

imunidade”(VYGOTSKY, 1997, p. 42). 

Em outras palavras “[...] todo deterioro o acción perjucial sobre el organismo 

provoca por parte de éste reacciones defensivas, mucho más enérgicas y fuertes 

que las necesarias para paralizar el peligro inmediato”37 (op.cit, p. 42). 

Assim, de acordo com Coelho, Barroco e Sierra (2011, p.7) 

 

[...] a compensação refere-se ao processo substitutivo que garante o 
desenvolvimento, ou seja, quando uma ou mais vias de apreensão 
do mundo e de expressão não estão íntegras ou não podem ser 
formadas, o indivíduo pode eleger outras que estejam íntegras. Isto 
lhe permite estar no mundo e com ele se relacionar. Acontece, no 

                                                           
37

 Tradução: [...] toda deterioração ou ação prejucial ao organismo provoca por parte deste reações 
defensivas, muito mais enérgicas e mais forte do que as necessárias para paralisar o perigo imediato. 
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entanto, que em alguns casos o indivíduo não apenas compensa o 
que lhe falta, mas vai além. Ele pode supercompensar, isto é 
apresentar um grau de adaptação na área em que tinha limites 
biológicos a um nível acima da média esperada para a sociedade na 
qual está inserido e na qual se humaniza. 

 

Para Vygotsky, essa teoria da supercompensação é muito importante e serve 

tanto de base para a Psicologia quanto para a Educação, pois os professores podem 

ser esclarecidos quanto à capacidade do indivíduo com deficiência proveniente da 

supercompensação, desfocando o olhar da incapacidade proveniente de uma 

limitação, que não o torna “improdutivo” em sua amplitude. 

Nesse contexto da supercompensação, o autor aponta para o fato de que  

 

[...] sólo gracias a la dificultad, a la detención, al obstáculo, se hace 

posible el objetivo para otros procesos psíquicos. El punto de la 

interrupción, de la alteración de alguna función que actúa 

automáticamente se convierte en objetivo para otras funciones 

orientadas hacia ese punto y que por eso tienen el apsecto de una 

actividad racional (VYGOTSKY, 1997, p. 47).38 

 

Partindo dessa questão, o autor fundamenta-se em Adler, que propôs a teoria 

da supercompensação, ao afirmar que a educação das crianças com deficiência 

deve basear-se no fato de que, simultaneamente com as limitações orgânicas da 

deficiência, estão dadas as possibilidades de compensação para vencer os defeitos. 

Essas possibilidades se apresentam primeiro no desenvolvimento da criança e 

devem ser incluídas no processo educacional como força motriz. 

No entanto, estruturar o processo educativo relativo à supercompensação não 

significa atenuar as dificuldades decorrentes da deficiência, mas colocar em tensão 

todas as forças para sua compensação. (op. cit.). 

Sintetizando as principais ideias de Vygotsky, que influenciaram na construção 

de um novo olhar sobre a educação de pessoas com deficiência, podemos destacar 

que:  

 
                                                           
38

 Tradução: [...] só graças à dificuldade, a prisão, ao obstáculo, se faz possível o alvo para outros 
processos psicológicos. O ponto de interrupção, de alteração de alguma função que atua 
automaticamente se converte em um objetivo para outras funções orientadas para esse ponto e, por 
isso, têm um aspecto de atividade racional. 
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a) defendeu que as leis de desenvolvimento são as mesmas para todas as 

crianças;  

b) defendeu uma abordagem educacional que não enfatizasse só a pedagogia 

“mas também o meio para desenvolver e aperfeiçoar as habilidades 

pedagógicas” (EVANS, 1994, p.71); 

c) criticou o uso dos testes de quoeficiente de inteligência (QI), que classificava 

as crianças de acordo com seus pontos fracos; 

d) distinguiu dois tipos de deficiência: a primária e a secundária; 

e) defendeu a abordagem compensatória, que considera não só o grau da 

dificuldade mas também a eficiência da estratégia pedagógica utilizada para 

ajudar a superar o problema. Na visão de Adler, estudioso citado por 

Vygotsky em sua obra sobre Defectologia, “a compensação é a ideia de que 

um obstáculo pode se converter em força motriz do desenvolvimento 

psíquico”(CARNEIRO, 2009, p. 148). Mas Vygotsky alerta que essa 

compensação não ocorre de forma natural, é um processo de luta, 

superação e que o social também interfere nesse processo; e 

f) distinguiu dificuldade de deficiência, ao afirmar que a dificuldade espacial do 

cego ou a dificuldade no âmbito da linguagem para o surdo são questões 

secundárias, que podem ser superadas pela pedagogia compensatória 

adequada (EVANS, 1994). 

 

Assim, para Vygotsky (1997, p. 9), as leis do desenvolvimento do aluno com 

deficiência e do aluno normal são as mesmas, “[...] porém, as regularidades, em um 

e outro caso, se expressam de maneira peculiar”. Ratificamos, nesse sentido, que se 

torna pertinente observar as leis comuns do desenvolvimento e depois as 

peculiaridades referentes às pessoas com deficiência visual. 

Ainda sobre esse aspecto, Carneiro (2009) afirma que a criança, em cada nível 

do seu desenvolvimento apresenta uma peculiaridade quantitativa, uma estrutura 

específica do organismo e da personalidade, tal como uma criança com deficiência.  

Diante disso, já mencionamos (um pouco) as leis comuns do desenvolvimento 

e nesse momento iremos direcionar o nosso olhar para as peculiaridades referentes 

aos sujeitos com deficiência. 
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Como mencionamos anteriormente, as leis do desenvolvimento são as 

mesmas para todas as pessoas, sejam elas com ou sem deficiência, e ambas 

também possuem as peculiaridades desse processo. Assim, mencionaremos 

elementos mais específicos sobre a deficiência visual, utilizando como referência 

bibliográfica as ideias defendidas por Vygotsky. 

Dessa forma, as necessidades de estímulo, desenvolvimento, aprendizagem, 

aquisição da linguagem, afetividade, socialização, motricidade entre outros aspectos 

são os mesmos para alunos sem e com deficiência. O que vai diferenciar são os 

caminhos utilizados para proporcionar o desenvolvimento integral desses discentes. 

Nesse sentido, Silva (2011, p. 34) declara que  

se tiverem a oportunidade de conviver desde cedo em ambientes 
organizadores que favoreçam a construção do vínculo, trocas 
afetivas e sociais favoráveis e um ambiente de aprendizagem 
significativa, que atenda às suas necessidades, as crianças com 
deficiência visual não se diferenciam em inteligência em relação às 
demais crianças que não tem esse tipo de deficiência. 

 

Salientamos, porém que, mesmo com essa oportunidade de desenvolvimento e 

aprendizagem promovida pelo ambiente e pelo grupo aos alunos com ou sem 

deficiência, existe a especificidade da deficiência visual que é preciso considerar, 

seja no que tange à cegueira ou à baixa visão: a ausência ou a limitação visual, 

desencadeia “[...] necessidades específicas, caminhos e formas peculiares de 

aprender e assimilar o real. Necessitam de mais tempo para vivenciar e organizar 

suas experiências, aprender e construir conhecimentos” (op. cit., p. 34). 

Diante disso, tornam-se pertinentes as ideias de Vygotsky quanto ao processo 

de desenvolvimento e aprendizagem quando não o restringe a etapas bem 

delineadas, mas defende que o ser humano, durante o seu desenvolvimento, 

transita por níveis de desenvolvimento real, potencial e proximal. 

Nessa conjuntura sobre o desenvolvimento, expõe suas ideias na tentativa de 

explicar como o processo de desenvolvimento é socialmente constituído e que o 

outro tem um papel fundamental nesse processo. 

Nesse sentido, a escola precisa estar atenta à interação, que é um dos 

elementos facilitadores da aprendizagem e, consequentemente, do 

desenvolvimento. 
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É importante esclarecer que essa interação deve ser mediada adequadamente 

pelo professor ou por colegas mais experientes com o intuito de trabalhar com a 

zona de desenvolvimento potencial e proximal, para que o aluno alcance a zona de 

desenvolvimento real. Ou seja, é preciso considerar o que o aluno tem potencial 

para aprender, o que ele já sabe e ir proporcionando novos conhecimentos, sempre 

atento às mediações necessárias para que ele aprenda a fazer sozinho, alcance a 

zona de desenvolvimento real. 

Silva (2011) ratifica tal informação ao afirmar que, na criança cega ou com 

baixa visão, o desenvolvimento real é restrito pela ausência ou redução da visão, e, 

por isso, é necessário que se trabalhe mais com o nível de desenvolvimento 

potencial por meio da ação do outro mais experiente que, ao organizar a 

aprendizagem, possibilitará o seu desenvolvimento. 

Assim, podemos perceber que não há diferença entre os níveis de 

desenvolvimento entre pessoas com deficiência visual e as pessoas videntes, o que 

poderá diferenciar são os caminhos para proporcionar esse desenvolvimento. Dessa 

forma, o docente precisa conhecer o seu aluno, as suas potencialidades, as suas 

necessidades, mediar o acesso ao conhecimento por meio de adaptações para que 

o aluno possa aprender e se desenvolver.  

Nesse processo de desenvolvimento, para Vygotsky, a linguagem ocupa um 

papel central, pois abre várias possibilidades às pessoas com deficiência visual, 

fornece tudo que ela necessita para conhecer o mundo que a rodeia.  

Além desses pontos, destaca que essa influência sociocultural é preponderante 

no desenvolvimento e aprendizagem do sujeito, potencializando as dificuldades ou 

possibilitando caminhos de superação. 

Nesse sentido, situa também que a posição atribuída à pessoa cega pela 

sociedade em que ela está inserida poderá desempenhar um papel importante no 

seu desenvolvimento, demonstrando ainda que a cegueira provoca profundas 

restruturações das forças do organismo e da personalidade, pois a “[...] cegueira não 

é meramente a ausência da visão (o fracasso de um órgão isolado) a cegueira 

causa uma total reestruturação de todas as potencialidades do organismo e 

personalidade” (VYGOTSKY, 1997, p.2) 

Outro aspecto apresentado por Vygotsky é que a necessidade de superar as 

dificuldades provenientes da falta de visão pode se tornar uma força motivadora, o 

que irá depender do status atribuído pela sociedade à condição perceptiva da 
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pessoa cega. Por exemplo, se a sociedade percebe esse sujeito como incapaz, isso 

pode gerar insegurança, mas caso ela acredite nas possibilidades, esse sujeito 

ganhará força para superação.  

Essa questão está bem expressa na seguinte citação: “[...] a fim de conquistar 

uma posição na sociedade, uma pessoa cega é forçada a desenvolver todas as suas 

funções compensatórias” (op. cit., p.6). Nesse processo compensatório, a memória e 

a atenção se desenvolve de forma específica na pessoa com deficiência visual. 

Apesar dessa necessidade de superação, Vygotsky (op. cit.) esclarece que isso 

que não se configura como uma patologia, como uma anormalidade, ou como algo 

característico da pessoa com deficiência, mas é inerente à condição do ser humano.  

Ainda sobre essa questão da superação, o autor situa que a cegueira, assim 

como as outras deficiências, pode promover uma reorganização do funcionamento 

psíquico, de modo a compensar o impedimento. Enfatiza ainda que os problemas 

decorrentes da cegueira são meramente instrumentais, pois, ao se proporcionar ao 

cego outras formas alternativas de acesso à cultura, o problema de inacessibilidade 

ocasionado pela falta de visão é superado, contornado, como no caso do uso do 

sistema Braille. 

A fonte de compensação para o cego estaria na linguagem, na experiência 

social e na relação com o vidente. Por meio da linguagem, a pessoa com deficiência 

visual tem acesso às significações da cultura e a participar das práticas sociais. 

Dessa forma, as relações sociais são pertinentes para que possam superar o 

impedimento orgânico e seguir o curso de seu desenvolvimento cultural. 

Assim, a fonte de compensação para a pessoa com deficiência visual não 

envolveria “[...] o desenvolvimento do tato ou a maior sutileza do ouvido, mas a 

linguagem, quer dizer, a utilização da experiência social, a comunicação com os 

videntes.”(VYGOTSKY, op. cit., p. 107). 

Muitas são as ideias e contribuições de Vygotsky sobre as pessoas com 

deficiência. Não temos a pretensão de esgotar a temática, mas elucidar algumas 

informações a respeito das pessoas com deficiência e, em especial, da pessoa com 

deficiência visual.  
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3.6 Intervenção educacional voltada para a inclusão do aluno com 

deficiência visual 

 

O planejamento das atividades pedagógicas voltadas para os alunos com 

deficiência visual precisam considerar as suas necessidades e suas especificidades. 

Nesse contexto, o currículo da instituição de ensino deve proporcionar o seu 

aprendizado. 

Existem várias concepções diferentes sobre o currículo, dentre elas, temos a 

apresentada por Coll (2003, p. 33) de que “[...] é um elo entre a declaração de 

princípios gerais e sua tradução operacional, entre a teoria educacional e a prática 

pedagógica, entre o planejamento e a ação, entre o prescrito e o que realmente 

sucede nas salas de aula”. 

Acrescenta ainda que o currículo  

 

é um projeto que preside as atividades educativas escolares, define 
suas intenções e proporciona guias de ação adequadas e úteis para 
os professores, que são diretamente responsáveis pela sua 
execução. Para isso, o currículo proporciona informações concretas 
sobre o que ensinar, quando ensinar, como ensinar e como e quando 
avaliar. 

 

Sendo assim, a concepção de currículo inclui desde os fundamentos filosóficos 

e sociopolíticos educacionais até os marcos teóricos e referenciais técnicos e 

tecnológicos (BRASIL, 1997). 

Dessa forma, o currículo interfere diretamente na prática pedagógica 

desenvolvida na escola. Sob esse aspecto, Carvalho (2012) destaca que, por meio 

do currículo, a escola oportuniza ao aluno experiências, com vistas ao seu 

desenvolvimento integral, já que, por meio da educação, o discente assimila a 

experiência historicamente acumulada e organizada de forma cultural.  

No âmbito da escola inclusiva, o currículo precisa viabilizar o desenvolvimento 

e a aprendizagem de todos os alunos, entre eles os que apresentam deficiência. Por 

essa razão o currículo deve estar adequado, adaptado às necessidades desse 

alunado, possibilitando o desenvolvimento de suas potencialidades.  

A adaptação curricular torna-se pertinente no contexto da diversidade, pois, 

“[...] sem elas, os inúmeros alunos que apresentam dificuldades significativamente 
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maiores do que as enfrentadas por outros educandos da mesma idade, podem 

bloquear e inibir a construção de conhecimentos” (CARVALHO,2012, p.107). 

Mas o que são adaptações curriculares? Segundo Carvalho (2012), as 

adaptações curriculares consistem em modificações espontâneas realizadas pelos 

docentes como também todas as estratégias intencionalmente organizadas com o 

objetivo de oferecer respostas às necessidades dos alunos.  

Machado (2011) afirma que adaptar o currículo consiste em modificá-lo, sem 

excluir o modelo existente, mas adequando-o às necessidades dos alunos. Essa 

modificação ocorre por meio da reorganização, alteração, introduzindo e, até 

mesmo, eliminando alguns planejamentos e adotando, quando necessário, outras 

alternativas. 

Nesse sentido, o Parâmetro Curricular Nacional – PCN (BRASIL, 1998) afirma 

que as adaptações curriculares se constituem em possibilidades educacionais de 

atuar frente às dificuldades de aprendizagem dos discentes. Essa adaptação 

ocorreria, quando necessário, apropriando-se das peculiaridades dos alunos. Não é 

um novo currículo, mas um currículo dinâmico, flexível, possível de alteração e 

ampliação. 

Quanto à finalidade da adaptação curricular, Carvalho (2012) destaca que  

essa visa: 

 

a) conseguir uma maior participação dos discentes com deficiência em todas 

as atividades desenvolvidas no projeto curricular e na programação da sala 

de aula; 

b) conduzir os alunos com deficiência para atingir os objetivos de cada nível do 

fluxo educacional através de um currículo adequado às suas necessidades; 

e 

c) evitar a elaboração de currículos específicos para os alunos com deficiência 

ou para aqueles que apresentem dificuldades significativas. 

 

Essa adaptação curricular pode se materializar em três níveis: no contexto do 

projeto pedagógico, no currículo desenvolvido em sala de aula e no nível individual.  

No âmbito do Projeto Pedagógico ou currículo escolar, as adaptações são 

realizadas por meio da flexibilização do currículo, com o intuito de desenvolvê-lo em 

sala de aula, atendendo às necessidades especiais de alguns alunos.  
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Segundo Machado (2011, p. 42), essa flexibilidade “[...] nem sempre é referida 

à individualização, e também, o fato de que se deve reduzir a transferência de 

responsabilidades aos profissionais fora do âmbito escolar”.  

Quanto à adaptações no nível do currículo desenvolvido em sala de aula, 

considera-se o tempo e o ritmo de aprendizagem de cada um bem como a 

realização de atividades que proporcionem a integração de todos “[...] também, 

disponibilizando atendimento especializado fora do horário normal de aula, caso seja 

solicitado pelo aluno, atendimento este, que muitas vezes é indispensável a esse 

aluno” (Op. cit., p. 42).  

Em relação às adaptações individualizadas no currículo, são de 

responsabilidade do professor ao identificar a real necessidade de adaptação para o 

aluno com deficiência. 

Além desses níveis, a adaptação curricular também se apresenta sob duas 

categorias: adaptações de acesso ao currículo e dos elementos curriculares. Aquela 

pode ser feita por meio das modificações de elementos como recursos especiais, 

materiais ou de comunicação. Devem-se utilizar práticas pedagógicas que instiguem 

a criatividade, a motivação e o interesse do discente. 

Machado (2011) ainda destaca que as adaptações podem ser feitas por 

necessidades específicas, considerando as especificidades das deficiências, por 

exemplo, no caso da deficiência visual, faz-se uso do Braille.  

Já as adaptações nos elementos curriculares têm como objetivo adequar o 

ensino, a avaliação e os conteúdos ministrados, respeitando a temporalidade de 

cada aluno e o tipo de necessidade. Um exemplo dessa adaptação é a adoção de 

métodos e técnicas de ensino específicas para o aluno com deficiência.  

Nesse contexto de adaptação, temos ainda a Tecnologia Assistiva, que, 

segundo Bersch (2013, p. 2) tem como objetivo proporcionar à “[...] pessoa com 

deficiência maior independência, qualidade de vida e inclusão social, através da 

ampliação de sua comunicação, mobilidade, controle de seu ambiente, habilidades 

de seu aprendizado e trabalho”. 

Quanto ao conceito brasileiro de Tecnologia Assistiva, o Comitê de Ajudas 

Técnicas (CAT), instituído pela Portaria n° 142, de 16 de novembro de 2006, afirma 

que essa tecnologia:  
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[...] é uma área do conhecimento, de característica indisciplinar, que 
engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e 
serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à 
atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades 
ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, 
qualidade de vida e inclusão social. 

 

No site Portal de Informações sobre as Tecnologias Assistivas para Pessoas 

com Necessidades Especiais – PITANE (2011) destacada a classificação dessas 

tecnologias em: 

 

 Naturais - elementos da própria natureza, como, por exemplo, um graveto e 

um galho, de diâmetros diferentes, para representar os conceitos de “grosso” 

e “fino”.  

 Pedagógicos - dispositivos confeccionados por professores, pais, colegas, 

com o objetivo de ensinar ao aluno, não importando o grau de sofisticação.  

 Tecnológicos - dispositivos eletrônicos disponíveis para facilitar o ensino, 

como, por exemplo, impressora Braille, leitor de telas entre outros.  Livros em 

Braille ou em áudio, assim como materiais disponíveis nos museus e vídeos 

com descrição.  

 

Além disso, apresenta Tecnologias Assistivas (TA) de média complexidade, 

exemplificados pelo livro didático transcrito em braile, por lupas entre outros; e de a 

alta complexidade, que seriam softwares, computadores adaptados e outros.  

Mas, para esse trabalho, esses elementos de média e alta complexidade serão 

abordados como recursos didáticos com base em autores como Sá, Campos e Silva 

(2007), Caparrós (2003), Silva (2009). 

Sendo assim, tendo como ponto de partida as adaptações curriculares, que 

envolvem a tecnologia assistiva e os recursos didáticos, iremos comentar alguns 

aspectos que podem ser trabalhados em sala de aula de maneira que facilitem o 

processo de ensino-aprendizado do aluno com deficiência visual. 

Iniciaremos comentando sobre o processo de leitura e escrita para o aluno com 

baixa visão ou com visão subnormal e depois iremos abordar esse processo para o 

aluno cego. 
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3.6.1 A Leitura e Escrita do aluno com deficiência visual 

 

Com os avanços nos estudos sobre as pessoas com baixa visão ou visão 

subnormal, o mito de que eles tinham que ser tratados como cegos foi 

desmistificado, fato que colaborou para que fosse estimulada a visão residual 

dessas pessoas. Nesse momento, inicia-se o questionamento da possibilidade de 

introduzir o ensino da leitura e escrita à tinta para alunos com baixa visão ou com 

visão subnormal. 

Apesar disso, determinar qual o meio de leitura e escrita mais adequado para 

um aluno com baixa visão ou visão subnormal, seja por meio do Braille ou à tinta, 

não é uma tarefa muito fácil, pois têm que ser consideradas as necessidades desse 

aluno, tanto as atuais como as futuras.  

Mesmo considerando tal afirmativa, Ariza, Madorrán e Cabrillana (2003) 

afirmam que a maioria dos pais e profissionais que atuam com alunos com baixa 

visão defendem que todo aluno que utilize a visão residual com eficiência precisa ser 

treinado na leitura e na escrita à tinta.  

Consideram ainda que, mesmo que a escrita e a leitura à tinta sejam meios 

secundários em relação ao braile, aumenta a independência social do aluno com 

baixa visão ou visão subnormal. 

Destacamos alguns pontos considerados relevantes em relação à pessoa com 

baixa visão ou com visão subnormal, que requer estratégias de leitura e escrita 

diferentes, de acordo com lesões existentes, as quais foram mencionadas no tópico 

referente ao conceito de deficiência visual, mas que retomaremos por uma questão 

didática.  

A primeira lesão refere-se ao campo visual na região periférica, tendo em vista 

que tais pessoas têm uma diminuição na zona central da retina ou na mácula. Nesse 

caso, os alunos não conseguem ver com nitidez o texto que está a sua frente. 

Segundo Ariza, Madorrán e Cabrillana (op. cit.), esses alunos precisam ser 

estimulados a fixar os olhos de forma que a imagem fique por cima ou por baixo do 

escotoma39. 

                                                           
39

 Área, dentro do campo de visual, em que a visão está prejudicada, circundada por zona em que a 
visão é normal ou menos perturbada (FERREIRA, 1999, p. 800). 
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O segundo aspecto diz respeito aos alunos com problemas no campo visual na 

região central. Nesse caso, o dano é na periferia da retina, contudo, possuem visão 

central útil para ler e escrever. Apesar disso, existe uma redução no campo visual 

que só permite ver um pequeno número de letras e cada campo de fixação, o que 

dificulta a localização, exploração e seguimento e, consequentemente, resulta em 

uma leitura lenta e em grande dificuldade na passagem de uma linha para outra. 

Nesse caso, Inde e Bäckman (1988 apud ARIZA, MADORRÁN E 

CABRILLANA, 2003, p. 212), aconselham dois tipos de treinamento de leitura: 

 

1. Aprender a mover os olhos a distâncias curtas, 
simultaneamente, parando com mais frequência enquanto lê cada 
linha do texto; 
2. Aprender a manter os olhos estáticos enquanto move o texto 
em direção à visão residual. 

 

O último grupo de alunos com baixa visão ou com visão subnormal é 

constituído por aqueles com problemas de acuidade visual. Segundo Fortes (2005), 

os alunos com essa característica podem ler e escrever normalmente, mas possuem 

a visão turva, podendo ser compensada com o uso de instrumentos ópticos ou 

outros instrumentos que ampliem os objetos. 

Pudemos ver, até agora, que a tarefa de ler e escrever para alunos com baixa 

visão ou visão subnormal não é algo muito fácil de ser realizado, mas também não é 

impossível. Demanda conhecimento por parte do professor das necessidades do 

aluno, adequação, adaptação e o uso de alguns recursos que possam auxiliar no 

processo de leitura e escrita desse aluno, como, por exemplo, os recursos ópticos e 

não ópticos. 

Segundo Sá, Campos e Silva (2007), os recursos ópticos possuem uso 

especial, são formadas por um conjunto de lentes com a finalidade de magnificar a 

imagem da retina.  

Apesar da pertinência desses recursos, eles não podem ser usados 

aleatoriamente. Envolve um trabalho da Pedagogia, Psicologia, Orientação e 

Mobilidade e de outras áreas que sejam consideradas necessárias.  

Os autores mencionados acima destacam que as escolhas e os níveis de 

adaptação dos recursos devem ser definidos a partir da conciliação de inúmeros 

fatores, como, por exemplo, as necessidades específicas, as diferenças individuais, 



123 
 

a faixa etária, as preferências, interesses e habilidades, as atividades mais 

adequadas aos discentes. 

Existem vários tipos de recursos ópticos, tais como: 

 

a) recursos ópticos para longe: telescópio (Figura 4), que é usado para leitura 

no quadro, telessistemas e lunetas.  

 

 

Figura 4:Telescópio monocular manual 

 

LARATEC (2015). 

 

b) recursos ópticos para perto: óculos especiais com lentes de aumento, que 

ajudam a melhorar a visão. Existem ainda os óculos bifocais, lentes 

esferoprismáticas, lentes monofocais esféricas, sistemas tele microscópicos. 

 

c)  lupas manuais (Figura 5) ou lupas de mesa e de apoio: ampliam o tamanho 

de fontes para a leitura, as dimensões de mapas, gráficos, diagramas, 

figuras, entre outros (SÁ, CAMPOS E SILVA, 2007).  
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                  Figura 5: Lupas Manuais em tamanhos variados no formato raquete. 

 

Fonte: MIZIARA (2015). 
 

 
Podemos observar que existem diversos tipos de recursos ópticos e que 

devem ser considerados aqueles que melhor se adequem à necessidade visual do 

aluno com baixa visão ou com visão subnormal, por isso, é importante que seja 

realizada uma avaliação do resíduo visual do aluno bem como da sua capacidade 

visual. 

Quanto aos recursos não ópticos, que facilitam o processo de aprendizagem 

como também a leitura e a escrita do aluno com baixa visão ou com visão 

subnormal, existem os seguintes elementos: 

 

a) tipos ampliados: ampliação de fontes, de sinais e símbolos 
gráficos em livros, apostilas, textos avulsos, jogos, agendas, entre 
outros;  
b) acetato amarelo: diminui a incidência de claridade sobre o 
papel;  
c) plano inclinado: carteira adaptada com a mesa inclinada, para 
que o aluno possa realizar as atividades com conforto visual e 
estabilidade da coluna vertebral;  
d) acessórios: lápis 4B ou 6B, canetas de ponta porosa, suporte 
para livros, cadernos com pautas pretas espaçadas, tiposcópios 
(guia de leitura), gravadores; 
e)  softwares com magnificadores de tela e Programas com 
síntese de voz;  
f) chapéus e bonés: ajudam a diminuir o reflexo da luz em sala de 
aula ou em ambientes externos; e  
g) Circuito fechado de televisão (CCTV): aparelho acoplado a um 
monitor de TV monocromático ou colorido que amplia até 60 vezes 
as imagens e as transfere para o monitor (SÁ, CAMPOS, SILVA, 
2007, p. 20), conforme podemos observar na Figura 6.  
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Figura 6 – CCTV ligado 

 

 Fonte: Site da Clínica e Cirurgia Oftalmológica (2015). 

 

Quanto ao processo de leitura e escrita para o aluno cego, ocorrerá através 

do sistema de escrita Braille como também dos sistemas computadorizados. 

Além desses recursos, os tabletes e celulares com tecnologias avançadas 

podem ser utilizados como meios que facilitem o processo de escrita e leitura do 

aluno com deficiência visual. 

 

 O Sistema de Escrita Braille  

 

Antes da criação do sistema de escrita Braille, ocorreram várias tentativas no 

sentido de desenvolver um sistema de leitura para pessoas cegas. A primeira delas 

foi realizada em 1580, quando letras do alfabeto romano foram gravadas em alto-

relevo sobre pedacinhos de madeira.  

Outra contribuição significativa ocorreu no início do século XVIII, quando um 

francês chamado Valentin Haüy (1745-1822) começou a utilizar letras em relevo, 

impressas sobre o papel, para que as pessoas cegas pudessem ler. Apesar de ser 

considerado um avanço na educação das pessoas cegas, esse método – embora 

facilitasse a leitura a tornava muito lenta, pois o dedo da pessoa cega deveria seguir 

o contorno de cada uma das letras. E a escrita, nessa perspectiva, era complicada 

ou inexistente. 
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Após Valentin Haüy, outro francês também trouxe uma grande ideia para o 

acesso da leitura para a pessoa cega: foi o militar Charles Barbier (1767-1841), que 

concebeu a ideia de leitura de pontos em relevo. O método, que se transformou 

posteriormente no sistema de código de leitura e escrita utilizada por cegos, 

inicialmente foi inventado como um código militar para que os soldados pudessem 

ler e escrever no escuro. Ele ainda criou a lousa e o punção para a escrita tátil 

(MONTEIRO, 2016). 

Em 1825 deu-se um grande passo para a educação da pessoa cega, 

principalmente para a sua inserção no mundo da leitura e da escrita. Um francês 

chamado Louis Braille (1809-1852), cego desde os 3 anos de idade, que foi aluno e, 

posteriormente, professor do Instituto de Cegos de Paris, aprendeu a ler graças ao 

sistema de Valentin Haüy. No entanto, interessou-se muito pelo sistema de Barbier 

e, com base neste, inventou um eficiente sistema de leitura e escrita para cegos, 

que leva seu nome e ainda hoje é usado no mundo inteiro. 

O sistema Braille é um código ou meio de leitura e escrita das pessoas cegas. 

Está baseado na combinação de 63 pontos, que representam as letras do alfabeto, 

os números e outros símbolos gráficos. “A combinação dos pontos é obtida pela 

disposição de seis pontos básicos, organizados espacialmente em duas colunas 

verticais com três pontos à direita e três à esquerda de uma cela básica denominada 

cela braile” (SÁ, CAMPOS, SILVA, 2007, p. 22), conforme figura 7 e 8 a seguir:  
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Figura 7: Disposição Universal dos 63 sinais simples do Sistema Braille em sete séries 

 

.                       

    Fonte: SÁ, CAMPOS E SILVA (2007). 
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Figura 8: Ordem da numeração da cela Braille, em que a coluna da esquerda de 
cima para baixo os pontos 1,2,3 e à direta de cima para baixo 4,5,6 

 

 

         Fonte: MEIER (2015). 

 

É importante destacarmos, ainda, que a leitura do Braille não apresenta 

dificuldade em relação à leitura feita à tinta, pois os processos de aquisição de 

leitura são os mesmos para os cegos e para os videntes, o que vai diferenciar é a 

aprendizagem, pois para o cego acontecerá pelo tato e para o vidente será pela 

visão. 

Existem alguns aspectos relevantes que precisam ser considerados durante a 

leitura do Braille, tais como a postura do corpo, de forma que as costas permaneçam 

eretas; e das mãos, os braços devem ficar simétricos ao papel, e as “[...] mãos 

estendidas e relaxadas, tocando nos pontos com as pontas dos dedos, suavemente, 

evitando que uma pressão excessiva sobre os pontos possa apagá-los” (PIÑERO, 

QUERO, DÍAZ, 2003, p.235). 

A leitura, utilizando as mãos, acontece com os dedos indicadores que se 

deslizam ligeiramente da esquerda para direita, evitando movimentos de cima para 

baixo ou vice-versa (figura 9): 
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Figura 9 – Duas mãos sobre uma folha escrita em Braille.  

 

Fonte: REGIANI (2016) 

  

A escrita Braille é mais rápida do que a leitura do Braille e pode ser realizada 

por meio de uma reglete e uma punção ou de uma máquina de escrever Braille. 

Segundo Sá, Campos e Silva (2007, p. 24), 
 

a reglete é uma régua de madeira, metal ou plástico com um 
conjunto de celas braille dispostas em linhas horizontais sobre uma 
base plana. O punção é um instrumento em madeira ou plástico no 
formato de pêra ou anatômico, com ponta metálica, utilizado para a 
perfuração dos pontos na cela braille. 
 

 

O exemplo de reglete e punção podem ser observadas nas figuras 10 e 11 a 

seguir: 
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Figura 10: Reglete de Mesa. 

        
                                                          
                                                    Fonte: ESPERANÇA (2001) 
 
 
 
 

Figura 11: Punção em formato de pêra.      

    
                       

                     Fonte: ADAPTAFÁCIL, 2015. 
 

 
A realização da leitura do Braille é feita da esquerda para a direita, mas a 

escrita na reglete tradicional é feita da direita para esquerda, invertendo a ordem da 

numeração dos pontos dentro da cela (ver figura 12 abaixo), em que o baixo relevo 

que se faz ao escrever tornará alto relevo no papel quando ele for virado para ler. 
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      Figura 12: Ordem invertida da numeração da cela durante a escrita do Braille na reglete 

tradicional, onde a coluna da direita de cima para baixo corresponde aos pontos 4,5,6 e a da 

esquerda de cima para baixo aos pontos 1,2,3. 

 

4 1 
5 2 
6 3 

 
Fonte: PIÑERO, QUERO E DÍAZ (2003, p.236) 

 
 
 

Outra forma de escrever o Braille é na máquina para escrita Braille (ver figura 

13), que possui 6 teclas, uma para cada ponto da cela braile, tem um espaçador, 

uma tecla de retrocesso e outra para mudança de linha. O toque das teclas produz 

os pontos que correspondem aos sinais e símbolos desejados, sendo a escrita mais 

rápida, prática e eficiente.  No entanto, existe o problema do barulho que produz 

durante o manuseio, o que pode incomodar a concentração do colega ao lado. 

 
Figura 13 - Máquina Perkins para escrever em Braille 

 

 

 Fonte: BARROS (2014) 
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Até o momento, discorremos sobre os aspectos referentes à leitura e à escrita 

da pessoa com deficiência visual, mas como acontece o acesso aos números, à 

Matemática? Uma dos instrumentos mais utilizados é o Sorobã, sobre o qual 

comentaremos alguns aspectos, como conceito e estrutura. 

 

3.6.2 Sorobã 

 
Figura 14 - Sorobã 

 

Fonte: BANDEIRA (2009) 

 

O Sorobã é “[...] um calculador mecânico, manual, retangular, com uma régua 

em posição horizontal, denominada régua de numeração, que o divide em duas 

partes: parte inferior mais larga e parte superior mais estreita” (BRASIL, 2009, p. 18) 

No Brasil, ele foi introduzido pelos japoneses em 1908, pois o consideravam 

indispensável para o desenvolvimento de cálculos matemáticos. Apesar disso, o 

Sorobã só foi divulgado em 1956 com a chegada do professor Furkutaro Kato, com o 

intuito de apresentar alternativas diferentes para serem utilizadas por pessoas cegas 

no aprendizado da Matemática. “[...] O Sorobã foi adaptado para uso dos cegos, 

desde 1949, pelo brasileiro Joaquim Lima de Moraes” (LAVARDA, 2009, p. 3). 

O uso do Sorobã para pessoas com deficiência visual possui algumas 

vantagens, entre elas estão a facilidade e rapidez na realização de operações 

matemáticas por meio dos registros dos números. Por essa razão, o uso desse 

instrumento, nas aulas de matemática, proporciona o aprendizado aos alunos com 

essa deficiência.   
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A estrutura do Sorobã está organizada em duas partes separadas por uma 

régua horizontal. Esta apresenta, de três em três eixos, um ponto em relevo, que 

distingue as classes dos números (unidade, dezena e centena). Existe Sorobã com 

13, 21 ou 27 eixos, sendo que o mais usual é o de 21 eixos.  

Na figura 15, podemos ver as características do Sorobã: 

 

 

Figura 15 - A estrutura do Sorobã 

 

Fonte: MEC/SEESP (2001) 

 

 

No item 1, temos a moldura que se encontra assentada sobre suportes de 

borracha na parte inferior da base do Sorobã, com o intuito de evitar deslizes 

durante o manuseio desse instrumento.  

O número 2 refere-se à régua de numeração, que divide o Sorobã em duas 

partes, a superior (item 3 da figura) e a inferior (item 4 da figura). A régua determina 

o número escrito no Sorobã e, para escrevê-lo, aproximamos as contas (item 6 e 7 

da figura acima)  da régua.  Quando todas as contas estão afastadas da régua, 

significa que zeramos, ou seja, limpamos o Sorobã para iniciarmos outras operações 

matemáticas. 

No item 5, temos os eixos que são as hastes verticais sobre as quais se 

movimentam as contas, que são pequenos “círculos” deslocáveis verticalmente. 

O item 6 são as contas superiores, sendo uma em cada eixo, e o item 7 são as 

contas inferiores, em que cada eixo apresenta quatro contas. 

O item 8 são os pontos em relevo que existem na régua numeração, 

localizando cada, de três em três eixos, dividindo-a em sete espaços iguais ou em 
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sete classes, que são eixos contados da direita para a esquerda, cujas ordens de 

cada classe são unidade, dezena e centena. 

E, por fim, o item 9 é uma borracha colocada em cima da base da moldura do 

Sorobã para evitar deslizamentos desnecessários (BRASIL, 2006). 

 

3.6.3 Procedimentos didáticos voltados para alunos com deficiência 

visual  

 

O processo de desenvolvimento e aprendizagem do aluno com deficiência 

visual tem suas especificidades, por isso, nem todas as atividades são adequadas 

para esse aluno. O docente precisa planejar suas ações pedagógicas, considerando 

as necessidades dos discentes e, por isso, a adaptação e adequação nas disciplinas 

a serem ministradas são diversas, dependendo da disponibilidade de espaço físico e 

material disponível.  

Vários são os procedimentos didáticos que podem ser desenvolvidos com os 

alunos com deficiência visual: discussão em grupo, gravações, uso de material 

concreto, dramatização, música, trabalhos em grupo e individuais, atividades de 

pesquisa, aulas de campo, utilização de maquetes, reprodução de folhas, animais 

entre outros.  

Diante dessa diversidade de adaptações, iremos comentar algumas que podem 

ser utilizadas no Ensino Médio.  

 

 Confecção e exposição de murais, painéis e cartazes táteis  

 

Um dos aspectos que podemos desenvolver para proporcionar o aprendizado 

do aluno com deficiência visual é por meio do tato, como já mencionamos nos 

tópicos relativos à sua aprendizagem. Sendo assim, é importante a confecção e 

exposição de murais, painéis e cartazes táteis. Eles devem ser confeccionados de 

acordo com o tema estudado e com a participação do aluno com deficiência visual. 

No caso do aluno cego, as informações devem estar em Braille, e no caso do aluno 

com baixa visão, as letras devem estar ampliadas de maneira compatível com a 

suas necessidades. 
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 Aulas de campo 

 

Nesse tipo de aula, os alunos precisam que o ambiente seja descrito e, ao 

mesmo tempo em que haja essa descrição, é importante que possam também tocar 

nas coisas, nos objetos, caso haja possibilidade.  

Segundo Silva (2009), para que a aula de campo tenha sucesso, é importante 

que o professor tenha conhecimento da área a ser estudada bem como ter claros o 

objetivo a ser alcançado, os procedimentos e os materiais didáticos que serão mais 

adequados à realidade do aluno com deficiência visual.  

 

 Aulas expositivas com o uso de slides ou transparências 

 

Nessas aulas, o professor deverá adaptar as informações visuais, explicando-

as por meio dos demais sentidos, no caso a audição, o tato e o olfato. Essas 

adaptações podem ocorrer por meio de uso de materiais concretos, para 

exemplificar o assunto da aula, como, por exemplo, para adaptar um gráfico 

matemático, seja por meio de barbante ou com letras ampliadas, através da 

utilização do contraste, estimulando o uso do tato.  

Podemos nos valer também da audiodescrição que, segundo Motta (2011, 

p.30) configura-se como um  

 

[...] recurso de acessibilidade que amplia o entendimento das 
pessoas com deficiência visual em eventos culturais (peças de 
teatro, programas de TV, exposições, mostras, músicas, óperas, 
desfiles, espetáculo de dança), turísticos (passeios), visitas 
esportivas (jogos, lutas, competições), acadêmicos (palestras, 
seminários, congressos, aulas, feiras de ciências, experimentos 
científicos, histórias) e outros, por meio de informação sonora. 
 
 

 

Michels e Silva (2016) destacam que, por meio da audiodescrição, ocorre 

uma complementação de conhecimentos utilizando-se de descrições de figuras, 

imagens, aulas, encenações em ambientes de educação, proporcionando um amplo 
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conhecimento para as pessoas que são privadas do uso da visão, derrubando um 

silêncio e descrevendo o que os olhos não podem enxergar. 

Alves (2012, p. 1) destaca que, ao considerarmos o caráter interativo da 

linguagem na audiodescrição (AD), ela pode ser compreendida como  

 

[...] um olhar e uma palavra alheia cuja expressividade se dirige, 
principalmente, para pessoas com deficiência visual, a fim de que 
estes possam atribuir sentidos a artefatos, cenas e eventos visíveis e 
imagéticos que, na ausência do discurso verbal, não seriam 
compreendidos. 

 

Em outras palavras, por meio da audiodescrição, o que é imagem se torna 

acessível por meios verbais, já que o “[...] recurso consiste na descrição clara e 

objetiva de todas as informações que compreendemos visualmente e que não estão 

contidas nos diálogos” (fonte: http://audiodescricao.com.br/ad/o-que-e-

audiodescricao).  

Lima (2011) pontua que a audiodescrição é considerada como um recurso de 

tecnologia assistiva e que, por isso, está garantida por lei, como a Lei Federal 

nº10.098/00, o Decreto Federal nº5.296/04, o Decreto Legislativo nº186/2008, como 

também o Decreto nº 6.949/2009.  

Segundo Lima (op. cit.), a audiodescrição é de baixo custo, o que não onera 

projetos desenvolvidos nas instituições de ensino e favorece a aquisição dessa 

tecnologia. 

Portanto, a audiodescrição utilizada em sala de aula, inclusive nas aulas 

expositivas, facilita o acesso ao conhecimento que está em contexto visual, como 

slides, filmes entre outros. Apesar disso, não é de qualquer forma que ocorre essa 

descrição, o tradutor ou descritor tem que  

 

[...] dar as condições de modo que seu cliente chegue, com 
autonomia e independência, às conclusões sobre a obra que 
acessou tátil ou auditivamente, por meio da áudio-descrição, aquele 
profissional deverá estudar criteriosamente a obra a ser áudio-
descrita; pesquisá-la profundamente, e traduzi-la honesta e 
fielmente, sem censurá-la e sem alterar-lhe o sentido ou intenção 
(LIMA;LIMA, 2016, p.16) 

 

 

http://audiodescricao.com.br/ad/o-que-e-audiodescricao
http://audiodescricao.com.br/ad/o-que-e-audiodescricao
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Essas são algumas adaptações que podem ser realizadas pelos docentes e 

que facilitam o processo de ensino-aprendizagem do aluno com deficiência visual.  

Existem outras adaptações que podemos realizar de acordo com as disciplinas 

que podem ser observadas nos estudos de Silva (2009) e Lima e Lima (2009).  Para 

fins deste trabalho iremos apresentar algumas adaptações voltadas para as 

disciplinas lecionadas pelos docentes que participaram da pesquisa.  

 

a) História e Geografia 

 

Os mapas, os gráficos e os esquemas, como já mencionamos anteriormente, 

precisam ser elaborados em relevo, identificados com Braille, mas também com 

letras ampliadas, favorecendo a utilização por alunos cegos ou com baixa visão. 

Lima e Lima (2009) destacam que, durante as aulas, é preferível que se 

apresentem textos menores a respeito do assunto a fazer uso de um texto longo 

sem áudio-descrição ou em relevo mesmo que tenha vindo do livro adotado.  

Discorrem ainda que perguntas e testes precisarão ser adaptados, pois o aluno 

poderá se beneficiar de perguntas que permitam respostas mais diretas e não 

requeiram recurso de produção de mapas, tabelas, gráficos e demais figuras em 

relevo, já que essas produções requerem mais tempo e prática, elementos que nem 

sempre estão disponíveis no momento da avaliação para o aluno. 

 

 

b) Matemática  

 

É interessante que o professor de Matemática possa oferecer exercícios menos 

densos e mais significativos, ajude o aluno a treinar o cálculo mental e o oriente a 

recorrer ao docente para solucionar os problemas.  

A realização de cálculos mais complicados pode ser oferecida ao aluno com 

deficiência visual, de forma progressiva, quando ele já consegue resolver operações 

menores e menos complexas.  

O uso de materiais concretos e tridimensionais também é interessante, dentre 

eles o geoplano, figuras geométricas tridimensionais e Multiplano. Além desses 

existem o Sorobã, o Tangran, o Material Dourado, o Disco de Fração entre outros 
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materiais concretos, que podem ser utilizados durante as aulas de Matemática, no 

intuito de contribuir para o melhor desenvolvimento das atividades propostas. 

 

c) Química 

 

Assim como nas demais matérias, na disciplina de Química, podemos utilizar 

materiais concretos como também trabalhos em grupo de forma que possa ocorrer 

colaboração entre os pares, que traz benefícios para os alunos com deficiência 

visual, como o recebimento de instrução de outros colegas, “[...] ganhos 

acadêmicos, desenvolvimento de habilidades de interação social positiva com outros 

alunos e elevação da autoestima” (VILLA; THOUSAND, 1999, p. 204) 

Quanto às instruções realizadas nessa disciplina, é importante que sejam 

claras, escritas em Braille ou ampliadas, dependendo da condição do educando.  

Apoiando-nos em Silva (2009), apresentaremos adequações que podem ser 

aplicadas em alguns conteúdos a serem ministrados a educandos com deficiência 

visual. 

No estudo da molécula e de valência química, o professor pode utilizar jogos 

de montagem de modelos moleculares e, nos laboratórios, os alunos cegos podem 

tocar e manejar, exceto no caso de microscópios, dos quais podem conhecer 

apenas as suas propriedades.  

Existem, no mercado, instrumentos de laboratórios como cronômetros, 

termômetros, bússolas, balanças de precisão entre outros, que foram fabricados 

especialmente para alunos com deficiência visual. 

 

3.6.4 Outras recomendações pedagógicas  
 

Comentamos anteriormente sobre algumas adequações voltadas para os 

alunos com deficiência visual num âmbito mais específico das disciplinas. Agora, 

iremos apresentar recomendações pedagógicas gerais, que podem ser utilizadas em 

sala de aula por todos os professores.  

Como o aluno com deficiência visual que está matriculado no IFRN tem Baixa 

Visão ou Visão Subnormal, especificamente no olho direito, iremos mencionar as 
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orientações voltadas para esse discente e depois comentaremos sobre o aluno 

cego. 

 

1. Recomendações Pedagógicas para o aluno com baixa visão ou visão 

subnormal: 

 

 colocar o discente a uma distância de aproximadamente um metro do quadro 

na parte central da sala; 

  dirimir a incidência de claridade diretamente nos olhos do aluno com baixa 

visão ou visão subnormal; 

 posicionar a carteira num local em que não ocorra reflexo de iluminação no 

quadro; 

 quando necessário, conceder maior tempo para o término das atividades 

propostas tanto para o aluno com Baixa Visão ou com Visão Subnormal 

quanto para o aluno cego; 

 identificar se o aluno possui resíduo visual que o possibilite enxergar as 

palavras e ilustrações mostradas; 

 caso o aluno tenha fotofobia, colocá-lo num lugar com menor claridade; 

 analisar a qualidade e nitidez do material utilizado pelo aluno, como letras, 

números, figuras, desenhos com bom contraste figura/fundo; 

  observar se o espaçamento entre as letras, palavras e linhas estão 

adequados às necessidades do aluno;  

 utilizar papel fosco para evitar a claridade; e 

 explicar, por meio de palavras, as tarefas a serem desenvolvidas em sala e 

extraclasse (SÁ, CAMPOS, SILVA, 2007). 

 

2. Recomendações para os alunos cegos 

 

Ministração 

das aulas40 

As explicações desenvolvidas durante as aulas não são 

diferentes das que são dadas aos outros alunos. É 

necessário, mais especificamente, que se façam 

adequações e adaptações dos recursos e metodologias.  

                                                           
40Quadro reproduzido na apostila para EaD-IFRN, curso de Licenciatura em Espanhol à Distância.  
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Localidade Para orientar os deficientes visuais, quanto à localização dos 

objetos, usar referências do tipo: à esquerda, à direita, em 

cima, embaixo. 

Aulas 

utilizando 

imagens 

O professor pode adaptar as informações visuais escritas na 

lousa, no slide, na transparência, no cartaz, entre outros, 

explicando-as por meio da oralidade, do tato, do olfato etc. 

Outras 

informações 

1. A aula precisa estar aberta ao uso do sistema de escrita 

e leitura Braille. Para tanto, é imprescindível que o 

professor tenha conhecimento sobre tal sistema. 

2. Outra situação para ter acesso ao material da aula 

consiste em o aluno ter o apoio de alguém que possa 

transcrever previamente para o Braille os textos a serem 

trabalhados em sala de aula. 

3. Um importante meio para anotação das aulas para o 

deficiente visual é o gravador, que permite o 

recolhimento de todos os dados pelo aluno, levando-os 

para casa, a fim de transcrevê-los. Existe, ainda, o 

Braille‟nspeak, que é um instrumento eletrônico de 

leitura e escrita que permite o acesso à informação com 

escrita Braille, dimensões e peso reduzidos. 

Fonte: Martín, Gaspar e Gonzáles (2003); Silva (2008) 

Bruno e Mota (2001) sugerem também aos professores algumas medidas que 

podem facilitar o ensino do aluno com deficiência visual, seja ele cego ou com Baixa 

Visão: 

 identificar-se quando for conversar com o aluno que apresenta deficiência 

visual; 

 lembrar que a leitura e a escrita utilizando o sistema Braille são mais lentas, 

requerendo mais tempo do aluno; 

 orientar o aluno que apresenta visão subnormal para sentar em um espaço 

que não receba luz de frente; 

 quando possível, gravar as aulas; 

 se necessário, oferecer ajuda, se não souber como, pedir explicações ao 

próprio aluno ou a um profissional especializado; e 

 nunca dizer “ali”, “aqui”, o ideal seria descrever o lugar exato dos objetos, 

utilizando expressões, como: a sua frente, embaixo de entre outros. 
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É pertinente também que o professor antecipe os textos ou os livros que serão 

trabalhados em sala de aula, para que o aluno com deficiência visual possa solicitar 

a um setor responsável, como, por exemplo, uma sala de recursos41, a transcrição 

para o Braille, ou pedir para alguém gravar ou ler antecipadamente para ele, 

possibilitando-o que faça anotações em Braille. Na avaliação, devem ser seguidos 

para o aluno com deficiência visual os mesmos critérios utilizados com os demais 

discente, considerando as especificidades daqueles caso seja necessário. 

De uma forma geral, podemos destacar que, para o aluno com deficiência 

visual ter acesso aos conteúdos desenvolvidos em classe, torna-se necessária a 

adoção de estratégias metodológicas que estimulem os demais sentidos e 

desenvolvam as suas potencialidades. Necessário se faz, para tanto, o 

planejamento de aulas mais dinâmicas em que se concretize o ensino, fazendo uso 

também de recursos que possibilitem uma maior autonomia desse aluno. 

Além desses aspectos, existem atitudes, que Atkinson42 (2012) apresenta 

frente às pessoas com deficiência visual (cego), que são pertinentes serem 

consideradas em sala de aula, tais como: 

 
  

1. não considere os alunos cegos como diferentes somente porque não podem 

ver, eles sempre estão interessadas no que você gosta de ver, de ler, de 

ouvir e falar;  

2. não limite o aluno com deficiência visual mais do que a própria cegueira o 

faz, impedindo-o de realizar o que sabe, pode e deve fazer sozinho; 

3. não fale com seu aluno com deficiência visual como se ele fosse surdo, o 

fato de não enxergar, não significa necessariamente que não ouça bem; 

4. não sinta compaixão do aluno com deficiência, mostrando solidariedade 

exagerada, trate-o com igualdade de oportunidade e exija o que for preciso 

para o seu aprendizado; 

5. não diga “maravilhoso”... “extraordinário”... ao ver o discente com deficiência 

visual, mais especificamente o aluno cego, consultar o relógio, discar o 

telefone ou assinar o nome;  

                                                           
41

 Ambiente com equipamentos (computadores, impressora Braille, entre outros), materiais e recursos 

pedagógicos específicos para o aluno com deficiência visual. 
42O autor elaborou essas orientações para as pessoas com deficiência visual em âmbito geral,  e nós 

as adaptamos para sala de aula, pois podem ser utilizadas nesse contexto. 
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6. não diga que existe um “sexto sentido”, nem de “compensação da natureza” 

porque isso perpetua conceitos errôneos;  

7. não precisa modificar a linguagem para evitar o uso de palavras como “ver” 

por “ouvir” ao conversar com os alunos com deficiência visual;  

8. caso perceba que o aluno precisa de auxílio para atravessar a rua ou tomar 

condução, não deixe de oferecer ajuda; 

9. caso o aluno com deficiência visual esteja com seu guia ou companheiro, 

não se comunique diretamente com estes, como se o aluno não pudesse ter 

condição de compreendê-lo e de expressar-se;  

10. caso o aluno cego precise que o guie, nunca o empurre ou o puxe pelo 

braço, deixe que ele segure seu braço ou coloque a mão no seu ombro, pois 

o movimento do seu corpo lhe dará a orientação de que precisa; 

11. se for direcionar o aluno cego para sentar-se, não o pegue pelos braços, 

rodando com ele e depois empurrando-o para a cadeira. Basta colocar a sua 

mão no espaldar ou no braço da cadeira, isso lhe indicará a posição;  

12. não deixe as portas e as janelas entreabertas onde estiver o aluno com 

deficiência visual, pois se constituem em obstáculos muito perigosos para 

ele; 

13. quando entrar no ambiente em que o aluno com deficiência visual estiver; 

não deixe de se anunciar; 

14. não saia de repente, sem avisar, quando estiver conversando com o aluno 

com deficiência visual, principalmente se ele for cego, pois ele pode dirigir-

lhe a palavra e se ver em situação desagradável de falar sozinho;  

15. não deixe de apertar a mão do aluno com deficiência visual quando o 

encontrar e ao despedir-se, pois aperto de mão substitui para ele o sorriso. 

16. quando for conduzir o aluno cego em um ambiente que ele não 

conheça, oriente-o de modo que ele possa se locomover sozinho, 

posteriormente, caso seja possível;  

17. não se sinta constrangido em alertar o aluno cego quanto a qualquer 

incorreção no seu vestuário; e 

18.  não mude com frequência os móveis da sala de aula, caso isso ocorra, 

informe a nova posição dos móveis a ele.  
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Essas são algumas atitudes que devem ser observadas no cotidiano, em sala 

de aula, pois facilitam a relação entre professor e aluno, como também, ajudam na 

inclusão escolar e social do aluno com deficiência visual. 

 

3.6.5 Recursos didáticos para o aluno com deficiência visual  
 

Ao longo do capítulo, mencionamos alguns recursos didáticos que podem ser 

utilizados para facilitar o acesso ao conhecimento por parte do aluno com deficiência 

visual. A seguir, iremos apresentar outros recursos que são úteis em sala de aula 

para o desenvolvimento da prática pedagógica e, consequentemente, poderão 

possibilitar o aprendizado do aluno com deficiência visual. 

Os recursos didáticos são importantes para o aprendizado, pois a sua 

variedade, adequação e qualidade possibilitam o acesso ao conhecimento. Por essa 

razão, alguns critérios precisam ser considerados no momento das adequações 

desses recursos para os alunos com deficiência visual, entre os quais podemos 

destacar:  

 

1. Em relação aos alunos cegos: 

 

a) a fidelidade da representação em relação ao modelo original é muito 

importante; 

b) a adequação do material precisa considerar  conteúdo e a faixa etária do 

aluno com deficiência visual; 

c) os materiais em relevo devem  proporcionar a percepção tátil e, sempre que 

possível, constituir-se em diferentes texturas para melhor destacar as partes 

dos componentes do todo; e 

d) o material adaptado não deve provocar rejeição ao manuseio e ser 

resistente para que não se estrague e possa ser explorado tatilmente. Além 

disso, deve ser simples e fácil de manusear (SÁ, CAMPOS E SILVA, 2007). 

 
2. Em relação aos alunos com Baixa Visão: 

 
 

a)  as dimensões e o tamanho também devem ser observados; 
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b) os objetos ou desenhos não devem ser pequenos em demasia, não 

ressaltando os detalhes de suas partes, assim como o exagero no tamanho 

pode prejudicar a apresentação da totalidade, prejudicando a percepção 

global; e 

c) o material deve ter cores fortes ou contrastes que melhor se adequem à 

limitação visual do aluno com baixa visão ou visão subnormal (SÁ, CAMPOS 

E SILVA, op. cit.). 

 
 

Esses são alguns critérios que precisam ser observados na elaboração ou 

escolha dos recursos didáticos, pois facilitam o acesso ao conhecimento pelo aluno 

com deficiência visual. 

Vários são os recursos didáticos que podemos utilizar, em sala de aula, com o 

aluno com deficiência visual, mas iremos apresentar alguns que são coerentes com 

o Ensino Médio. 

Um deles é a grade para escrita cursiva, que é constituída por pautas 

elaboradas por meio de caixa de papelão, radiografias, emborrachado e outros 

materiais, como podemos observar na figura 16 a seguir: 

 

 

Figura 16- Duas grades de cartolina: a primeira, à direita, com uma linha vasada na 
parte superior; e segunda, à esquerda, com várias linhas vasadas.  

 

 

          
       Fonte: Sá, Campos e Silva (2007, p. 29) 
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Outros recursos didáticos a serem utilizados em sala de aula no ensino médio 

podem ser:  

 
 fita métrica adaptada: com marcações na forma de orifícios e 
pequenos recortes; 

 pranchas para desenhos em relevo: retângulo de eucatex 
recoberto com tela de náilon de proteção, para produção de 
desenhos com lápis-cera; ou recoberto com couro, para desenhos 
com carretilhas. 

 Bandeira do Brasil: confeccionada com diferentes materiais 
em relevo com encaixe ou superposição das partes; e 

 livro didático adaptado: os livros didáticos são ilustrados com 
desenhos, gráficos, cores, diagramas, fotos e outros recursos 
inacessíveis para os alunos com limitação visual. (SÁ, CAMPOS, 
SILVA, op. cit., p. 29 e 30) 
 

 

Fortes (2005) apresenta outros recursos que podem ser utilizados pelo aluno 

com deficiência visual, como calculadora sonora, bengalas longas, relógio braile, 

que podem ser úteis na sala de aula mas também para o cotidiano da pessoa com 

deficiência visual. 

Além desses, existem ainda os recursos tecnológicos, que, nos últimos anos, 

têm facilitado consideravelmente o seu acesso ao conhecimento. 

Esses recursos podem ser denominados de tiflotecnologia, que diz respeito ao 

 

 
Conjunto de técnicas, conhecimentos e recursos voltados a 
proporcionar ao cego e deficientes visuais os meio adequados para a 
correta utilização da tecnologia, com a finalidade de favorecer a 
autonomia pessoal e a plena interação social, educacional e do 
trabalho (CAPARRÓS, 2003, p.308). 

 

  
Esses recursos possuem equipamentos e softwares específicos que ajudam na 

atenuação ou nas dificuldades das pessoas com deficiência visual. Dentre esses 

equipamentos, destacamos: 

 

 Voz sintética: transmite oralmente as informações que estão no 

computador; 
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 Linha ou terminal Braille: equipamento eletrônico ligado ao computador 

através do cabo; 

 Notetaker Braille: é um equipamento portátil que permite a escrita braille, 

ouvir ou ler o que se escreveu, armazenar informações bem como 

descarregar informações para o computador e ser ligado a uma impressora 

a tinta ou Braille para impressão; 

 Impressora Braille: imprime em braille o que está escrito no computador; 

 Scanners: os textos e imagens são digitalizados de forma que essas 

informações possam ser lidas em letras ampliadas, transcritas ou alteradas 

para o braille; 

 OCR: software de reconhecimento de caracteres que transforma a imagem 

digitalizada pelo scanner em texto editável (CAPARRÓS, 2003). 

 

Existem ainda os programas de leitores de tela com síntese de voz para 

usuários cegos, que têm como objetivo verbalizar o conteúdo que está na tela do 

computador e possibilita a navegação na internet, o uso do correio eletrônico e o 

processamento de textos, de planilhas e aplicativos operados por meio de comandos 

de teclado, que não faz uso do mouse. 

No Brasil, os programas mais conhecidos e difundidos até o momento são: 
 

 
a) DOSVOX: é um sistema operacional desenvolvido pelo Núcleo de 

Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele tem 

um conjunto de ferramentas e aplicativos próprios, como também agenda, 

chat e jogos interativos e pode ser adquirido, de forma gratuita, através de 

“download” a partir do site do projeto DOSVOX: 

http://intervox.nce.ufrj.br/dosvox; 

b) VIRTUAL VISION: é um software brasileiro desenvolvido pela Micropower. 

Ele permite que os alunos com deficiência visual utilizem o ambiente 

Windows, seus aplicativos Office e possam navegar pela internet. É 

distribuído gratuitamente pela Fundação Bradesco e Banco Real para 

usuários cegos43;  

                                                           
43

 Mais informações no site da empresa: http://www.micropower.com.br. 

http://intervox.nce.ufrj.br/dosvox
http://www.micropower.com.br/
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c) JAWS: é um software desenvolvido nos Estados Unidos e mundialmente 

conhecido como o leitor de tela mais completo e avançado.  No Brasil, não 

há alternativa de distribuição gratuita do Jaws, considerado o mais caro 

entre os leitores de tela existentes no momento44. (SÁ, CAMPOS, SILVA, op. 

cit.) 

 

Ratificamos que todos esses recursos e equipamentos visam contribuir para 

aquisição do conhecimento por parte do aluno com deficiência visual, possibilitando 

o seu aprendizado e o acesso aos serviços oferecidos pela sociedade com mais 

autonomia.  

Até o momento, comentamos sobre as características da deficiência visual bem 

como sobre os elementos pertinentes ao ensino desse aluno. No próximo capitulo, 

adentraremos nos aspectos referentes à inclusão do discente com deficiência visual 

no Ensino Médio Integrado que, assim como os demais níveis de ensino, possui 

suas especificidades, as quais estaremos abordando de maneira vinculada com a 

questão da inclusão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44

 Outras informações sobre esse software estão disponíveis em: http://www.lerparaver.com e 

http://www.laramara.org.br. 

http://www.lerparaver.com/
http://www.laramara.org.br/
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4 A INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E NO ENSINO MÉDIO 

INTEGRADO 

 

 

Segundo Silva (2011), a inclusão das pessoas com deficiência no contexto da 

Educação Profissional tem uma interface com as políticas de Educação Profissional 

em geral. Sendo assim, transitaremos pelas características da Educação 

Profissional, abrangendo os aspectos históricos, políticos e pedagógicos, 

contextualizando-a com a inclusão. Após esse momento, apresentaremos elementos 

voltados para Ensino Médio e Ensino Médio Integrado.  

Salientamos que não faremos uma análise contextualizada do conceito de 

trabalho, transformações no mundo do trabalho nem focaremos em um olhar crítico 

sobre a modalidade de Educação Profissional ou do Ensino Médio, pois não é o 

nosso objetivo.  

A Educação Profissional brasileira, no transcorrer do seu ordenamento, esteve 

atrelada ao conceito de formação de mão de obra, reproduzindo o dualismo 

presente na sociedade: as elites e o trabalhador.  

Sendo assim, a formação profissional, no Brasil, esteve reservada, desde sua 

origem, para as classes menos favorecidas, que necessitavam ingressar no 

mercado de trabalho e não tinham acesso à escolarização básica regular. Tal 

situação perdurou por um longo tempo, ocorrendo mudanças na identidade da 

Educação Profissional somente no século XX.  

No tocante às pessoas com deficiência, elas eram atendidas – a partir do final 

da década de 50 – quando possível em escolas especializadas, que possuíam – em 

alguns casos – oficinas pedagógicas destinadas ao treinamento básico sobre 

atividades voltadas para o mercado de trabalho. 

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96, a Educação Profissional se 

configura como uma modalidade de ensino e, portanto, pode ser complementar aos 

diversos níveis da educação básica. Podemos observar esse aspecto na fala de 

Berger Filho (1999, p 88), quando define a Educação Profissional “[...] como 

complementar à educação básica, portanto a ela articulada, mas podendo ser 

desenvolvida em diferentes níveis, para jovens e adultos com escolaridade diversa”. 

Apesar dessa configuração ao longo da história da educação, bem como da 

elaboração das políticas educacionais, a Educação Profissional passou por vários 
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formatos e transformações decorrentes das mudanças sociais, políticas e 

econômicas.  

No tocante a este trabalho, vamos nos deter na Educação Profissional em 

períodos mais recentes, mais especificamente século XX e XXI, contextos mais 

significativos para a educação de pessoas com deficiência.  

 

4.1 A Educação profissional no Século XX e XXI, o Ensino Médio Integrado e o 

contexto da inclusão. 

 

 Século XX: uma breve contextualização da Educação Profissional e a 

inclusão 

 

A década de 1990 foi marcada por transformações econômicas, políticas, 

sociais e educacionais. Nesse período, ocorreu a implementação do modelo 

inaugurado por Margareth Thatcher, no Reino Unido, em que se enaltecem as forças 

de mercado e a hegemonia conservadora sobre as formas de consciência social e 

suas ressonâncias com as práticas educativas (SILVEIRA, 2006). 

Segundo Lima Filho (2002, p. 134), o valor econômico atribuído à educação, 

acompanhado agora de uma roupagem neoliberal bem como dos paradigmas da 

competitividade e da modernização,  

 

[...] passou a orientar a aproximação das instituições do ensino 
técnico ao mundo empresarial, sobretudo, pela recomendação de 
que tais instituições deveriam adotar o modelo de gestão da iniciativa 
privada, dotado de flexibilidade e operacionalidade no âmbito da 
lógica mercantil. 

 

 

Esse autor acrescenta ter sido nesse momento de discussão de valorização da 

produção científica e tecnológica que várias escolas técnicas federais passaram a 

reivindicar sua transformação em Centros Federais de Educação Tecnológica, o que 

foi denominado de processo de cefetização45. 

                                                           
45

 Para maiores informação consultar a tese de Domingos Leite Lima Filho, intitulada “A reforma da 
educação profissional no Brasil nos anos noventa”. 
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Ocorreram ainda outras mudanças no âmbito da Educação Profissional 

decorrentes de instrumentos legais. É importante frisar que a implementação dos 

dispositivos legais da Educação Profissional bem como do Ensino Médio estavam 

sendo assegurados pelo financiamento da parceria do MEC/MTE46/BID47 e pelo 

Banco Mundial, por meio de programas como Plano Nacional de Qualificação 

Profissional - Planfor (1995) e do Programa de Reforma da Educação Profissional - 

Proep48 (1997).  

O Plano Nacional de Qualificação Profissional – Planfor foi elaborado pela 

Secretaria de Formação e Desenvolvimento Profissional do Ministério do Trabalho 

em 1995 e foi financiado com os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – 

FATA (JORGE, 2010). 

A proposta do Planfor era de incentivar a qualificação profissional através de 

uma articulação e integração entre a qualificação profissional e as demais políticas 

públicas de geração de trabalho e renda.  

O objetivo principal do Planfor foi o desenvolvimento de ações de Educação 

Profissional, com o intuito de contribuir para a redução do desemprego e do 

subemprego da população bem como combater a pobreza e a desigualdade social, 

aumentando a produtividade, a qualidade e a competitividade do setor produtivo.  

Além disso, influenciado por debates pela inclusão, o Planfor – durante os 

períodos de 1996 a 1998 – desenvolveu ações que priorizavam a inclusão de 

pessoas com deficiência no mercado de trabalho, através do Programa Nacional de 

Educação Profissional para Pessoas com Deficiência, tendo sido realizadas em 

parceria com a Federação Nacional da Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais - FENAPAES. (ALENCAR, ARRUDA E SILVA, 2015).  

Nesse programa, havia participação de organizações governamentais e não-

governamentais especializadas como também de outras instituições que foram 

contratadas para realizar cursos direcionados às pessoas com deficiência, como o 

SENAI, SENAC e os antigos CEFET‟s. 

Nas palavras de Silva (2011), essa forma de atuação possibilitada pelo 

PLANFOR ampliou os espaços de Educação Profissional para pessoas com 

                                                           
46

 Ministério do Trabalho e do Emprego 
47

 Banco Interamericano de Desenvolvimento 
48

 O Proep tem como objetivo aumentar o número de vagas no Ensino Profissional, bem como a 
diversificação de oferta e a definição de cursos para atender às demandas do mundo do trabalho e da 
sociedade. 
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deficiência e imprimiu sua marca e suas diretrizes em outros programas de inclusão, 

entre eles o Programa de Educação Profissional Especializada das APAES49, o 

Programa “Deficiência e Competência” do SENAC e o Programa do SENAI de ações 

inclusivas. 

É importante informar que, apesar dessa iniciativa voltada para a inclusão no 

âmbito da Educação Profissional, os cursos desenvolvidos eram de curta duração e 

em salas segregadas. 

Até meados da década de 1990, a Educação Profissional para pessoas com 

deficiência era desenvolvida por meio de oficinas de curta duração, que tinham 

como objetivo a preparação para uma profissão, sem haver uma preocupação com 

uma formação mais geral e humanística.  

Segundo Jorge (2010), o Planfor foi vigente até o ano de 2002, sendo 

substituído, a partir de 2003, pelo Plano Nacional de Qualificação – PNQ. 

Em 1996, através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 9394/96, a 

Educação Profissional passa por outra transformação, cujo caráter é complementar 

e o objetivo é a condução para a vida produtiva, destinando-se a alunos egressos do 

Ensino Fundamental, Médio e Superior como também ao trabalhador em geral, 

jovem e adulto, independentemente da escolaridade. 

Essa consagração na LDB nº 9394/96 é decorrente de uma profunda 

transformação do mundo do trabalho, que se reconfigura como mundo do 

conhecimento.  

Segundo Carneiro (2006), essa premência por uma formação profissional 

reformada, decorreu dos seguintes fatores: 

 

a) as diretrizes normativas da Educação Profissional estiveram, em grande 

parte, dissociadas das politicas de desenvolvimento econômico e 

tecnológico do País; 

b) a Lei nº 5.692/71 bem como os institutos normativos decorrentes 

contribuíam para a falta de foco na educação do cidadão produtivo, “[...] 

concorria para a desarticulação entre os vários sistemas de ensino 

profissionalizante, gerando subaproveitamento dos recursos existentes” (op. 

cit., p. 129); 

                                                           
49

 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE. 



152 
 

c) a Educação Profissional brasileira tem historicamente uma estrutura 

inflexível e, por isso, possui dificuldade em atender à crescente demanda por 

níveis mais elevados de qualificação; e 

d) o modelo tradicional de cursos profissionalizantes estimula as desigualdades 

sociais “[...] à medida que se mostra impermeável à diversidade sócio-

econômica e cultural do País” (op. cit., p. 129); 

 

Após a LDB nº 9394/96, é instituído o Decreto nº 2.208/1997, que regulamenta 

o parágrafo 2 º do art. 36 e os artigos 39 a 42 da nova LDB. Segundo esse decreto, 

em seu artigo 2º, “[...] a Educação Profissional será desenvolvida em articulação 

com o ensino regular ou em modalidades que contemplem estratégias de educação 

continuada, podendo ser realizada em escolas do ensino regular, em instituições 

especializadas ou nos ambientes de trabalho” (BRASIL, 1997,p. 1). 

Quanto aos níveis da Educação Profissional, em seu artigo 3º, eles se 

apresentam da seguinte forma:  

 

a) Básico – voltado para a qualificação e reprofissionalização dos 

trabalhadores; 

b) Técnico – destinado para habilitar profissionalmente os alunos matriculados 

e egressos do ensino médio; e 

c) Tecnológico – corresponde a cursos de nível superior na área tecnológica 

voltada para alunos egressos do ensino médio e técnico. 

 

Esse decreto ainda estabelece outras mudanças para a Educação Profissional, 

entre os quais podemos citar: 

 

 o nível técnico terá estrutura organizacional e curricular própria e 

independente do ensino médio; 

 o currículo do Ensino Técnico será organizado por disciplinas, organizadas 

por áreas e setores da economia, sob a forma de módulos; 

 as disciplinas de caráter profissionalizante, cursadas na parte diversificada 

do Ensino Médio até o limite de 25%, poderão ser aproveitadas no currículo 

de habilitação profissional; 
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 ao MEC compete estabelecer as diretrizes curriculares nacionais da 

Educação Profissional; e 

  o aluno poderá cursar o Ensino Técnico ao mesmo tempo que cursa o 

colegial (concomitante) ou após a sua conclusão (sequencial). 

 

Segundo Canali (2010), esse decreto afetou a estrutura e a organização da 

Educação Profissional, mantendo-o desvinculado e independente do Ensino Médio, 

ofertado de forma concomitante ou sequencial, reforçando a dicotomia entre eles. 

Apesar desse retrocesso, ocorreu um avanço no âmbito do atendimento às 

pessoas com deficiência através da Política Nacional para Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência, proposta por meio do Decreto nº. 3.298/99, e ocorreu a 

formação de outra configuração da Educação Profissional da pessoa com 

deficiência.  

Uma das propostas dessa política foi a ampliação das alternativas de inserção 

econômica das pessoas com deficiência, possibilitando-lhes condições de 

qualificação e inserção no mercado de trabalho.  

Definia também que as ofertas da Educação Profissional, nos níveis básico, 

técnico e tecnológico, deveriam ser ofertadas também para os alunos com 

deficiência, em instituições especializadas, no trabalho e nas escolas regulares. 

Apesar disso, ainda permanecia a realização de oficinas, porém divididas da 

seguinte forma: oficina de protegidas de produção, voltada para a preparação da 

pessoa com deficiência para o mercado de trabalho e para sua profissionalização; e 

oficina protegida terapêutica, que visava à integração social, através de atividades 

de adaptação e capacitação para o trabalho, mas que, devido ao grau de deficiência 

dos sujeitos, eles não poderiam ser inseridos no mercado de trabalho.  

Destacamos que essas oficinas, mesmo sendo consideradas como uma 

proposta de Educação Profissional para a pessoa com deficiência, não 

proporcionavam de fato e de direito a inclusão dessas pessoas no ensino regular. 

Ainda existe, de uma forma geral, uma formatação assistencialista nas ações 

desenvolvidas.  

No período da Política Nacional de Educação Especial (1994-2008), 

sucederam algumas mudanças na forma como ocorria a Educação Profissional da 

pessoa com deficiência, decorrentes das intervenções de organismos internacionais 

e dos movimentos das pessoas com deficiência.  
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A primeira mudança foi a implementação de um programa de apoio à 

Educação Profissional da pessoa com deficiência, que previa o redimensionamento 

das oficinas, a articulação com a rede de educação federal e com o Sistema S. 

Apesar de ser considerada uma mudança, a articulação com a rede de educação 

federal e com o Sistema S já existia. 

Além disso, a então Secretaria de Educação Especial propunha a  

 

a) Reorganização das oficinas pedagógicas das escolas do 
sistema público e das organizações não governamentais por meio da 
expansão da oferta e melhoria da qualidade dos cursos preparatórios 
para a Educação Profissional, considerando a demanda do mercado 
de trabalho e as potencialidades dos alunos; da aquisição de 
equipamentos para as novas oficinas pedagógicas e melhoria da 
funcionalidade das que já existem; da capacitação dos professores 
para atuarem nesses cursos. 
2. Articulação com a Rede Federal de Educação Tecnológica, para 
inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais nos 
cursos de qualificação profissional e nos cursos técnicos e 
tecnológicos, com vistas ao seu ingresso no mercado de trabalho. 
3. Articulação com o Sistema “S” (SENAI, SENAC, SENAR, SENAT, 
SEBRAE, SESI) com as ONGs e demais escolas de Educação 
Profissional para a inclusão de alunos com necessidades 
educacionais especiais nos cursos de qualificação profissional. 
(MEC/SEESP, 2007 apud SILVA, 2011, p. 67,68) 

 

Podemos observar, nessas orientações, que houve uma preocupação com a 

qualidade das oficinas pedagógicas voltadas para a profissionalização da pessoa 

com deficiência, que agora buscavam considerar a potencialidade do aluno, não 

somente o mercado de trabalho. Há ainda a proposta de articulação com a Rede 

Federal de Ensino para oferta de cursos técnicos e tecnológicos, com o intuito de 

proporcionar a capacitação da pessoa com deficiência para o mercado de trabalho. 

Sob esse contexto, o Ministério da Educação (2007) propõe uma estruturação 

da Educação Profissional para atender às pessoas com deficiência, que também já 

era realizado anteriormente.  

Essa organização da Educação Profissional para o aluno com deficiência 

encontra-se da seguinte forma: 

 

a) Curso de nível básico: são cursos abertos e que independem de prescrições 

curriculares e do nível de escolaridade dos cursantes. Encontram-se fundamentados 
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nos princípios de autonomia institucional, no que diz respeito à  organização desses 

cursos e sua oferta. 

b) Cursos de nível técnico (pré-definido, concomitante ou sequencial): nesse tipo 

de curso, geralmente os alunos com deficiência, que ingressam para obter algum 

tipo de qualificação profissional, não possuem o nível médio. As escolas e os 

institutos federais devem estar envolvidos em programas como TEC NEP. 

Acrescentamos a isso que, assim como as demais pessoas almejam ingressar no 

ensino médio integrado, as pessoas com deficiência também têm esse direito. 

 

 A Educação Profissional no século XXI e a inclusão 

 

A organização da Educação Profissional proposta pelo Decreto 2.208/97 

perdurou até meados do ano 2000, quando, na transição do governo de Fernando 

Henrique Cardoso para o de Luiz Inácio Lula da Silva, inicia-se uma nova discussão 

sobre a relação entre o Ensino Médio e a Educação Profissional. 

Segundo Tavares (2012), na primeira década do século XXI, ocorreram 

mudanças no cenário da educação brasileira, devido a uma postura mais 

progressista do Estado nessa área. Foram adotadas algumas medidas como maior 

investimento público nas instituições federais, que culminaram na implantação de 

novas escolas técnicas e universidades federais em diversas regiões do Brasil. 

Atrelados a esses aspectos, novos documentos legais foram instituídos, contribuindo 

para a expansão e consolidação da Educação Profissional. 

Outro momento importante foi a criação, em meados do ano 2000, do 

Programa de Educação, Tecnologia e Profissionalização para Pessoas com 

Necessidades Educacionais Especiais, chamado de TEC NEP, com o objetivo de 

favorecer o acesso e a permanência de pessoas com deficiência nas instituições da 

Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, em parceria com sistemas 

estaduais e municipais de ensino, nos cursos de formação inicial e continuada, 

técnicos, tecnológicos, licenciaturas, bacharelados e pós-graduação. 

Segundo Nunes (2012), o programa TEC NEP tem uma afinidade com a 

Política Nacional de Educação Especial numa perspectiva da Educação Inclusiva 

enquanto política pública, pois aspira a ampliação de oportunidades, formação para 

inserção no mercado de trabalho e a efetiva participação social dos sujeitos da 

educação especial. 
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Uma das ações promovidas pelo programa foi a criação do Núcleo de 

Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais – NAPNE, que 

tem como objetivos: fornecer apoio didático-pedagógico aos alunos com deficiência 

e aos professores; articular ações de pesquisa, extensão na área de necessidades 

especiais; promover cursos de capacitação e acessibilidade no campus; pesquisar e 

adquirir tecnologia assistiva; e realizar adaptação do mobiliário e da estrutura 

arquitetônica de toda a instituição (NUNES, 2012).  

Sendo assim, o TEC NEP e os NAPNEs visam promover, facilitar e garantir a 

inclusão dos alunos com deficiência nos institutos federais, seja na educação básica, 

nos diversos cursos técnicos e tecnológicos, nos cursos de ensino superior, pós-

graduação como também nos cursos de formação inicial e continuada dos 

trabalhadores.  

Em período posterior, as políticas em torno da Educação Profissional com 

vistas a articular a Educação Profissional e o Ensino Médio desencadeou a 

realização, em 2003, de seminários nacionais sobre a relação entre Ensino Médio e 

a Educação Profissional, o que acarretou na formulação do Decreto 5.154/2004, em 

substituição do Decreto 2.208/97. 

Moura (2012) afirma que esse novo decreto aponta para a possibilidade de 

integração entre o Ensino Médio e a Educação Profissional como também mantém 

as duas outras formas de articulação propostas no decreto anterior – as formas 

concomitante e subsequente.  

Segundo Carneiro (2006), o Decreto nº 5.154/2004, em seu artigo 1º, prevê 

que a Educação Profissional será realizada por meio de cursos e programas de  

1. qualificação profissional, inclusive formação inicial e continuada de 

trabalhadores, ofertada em articulação com a Educação de Jovens e 

Adultos, com o intuito de elevar o nível de escolarização dos trabalhadores; 

 

2. Educação Profissional Técnica de nível médio, ofertada sob três formas: 

a) integrada: para alunos que concluíram o ensino fundamental. Nesse 

caso, a Educação Profissional Técnica de nível médio deverá ser ofertada 

articulada com o Ensino Médio .  

b) concomitante: para alunos que concluíram o Ensino Fundamental e 

estão cursando o Ensino Médio. Nesse caso, a complementariedade entre 
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Educação Profissional e ensino médio será possível por meio de matriculas 

distintas para cada curso ou sob as seguintes condições de aproveitamento 

de oportunidades disponíveis na mesma instituição de ensino ou em outra 

instituição ou de forma sequencial ao Ensino Médio, pressupondo-se a 

conclusão anterior. 

c) Subsequente: voltado para o aluno que concluiu o Ensino Médio. 

 

3. Educação Profissional Tecnológica em nível de graduação e de pós-

graduação: é ofertada para aqueles que concluíram o ensino médio. O 

acesso acontecerá por meio de processo seletivo. 

Quanto ao currículo, a legislação prevê que a Educação Profissional voltada 

para a formação de trabalhadores é livre de regulamentação curricular, mas a 

Educação Profissional Técnica de nível médio deverá se pautar nos Referenciais 

Curriculares Nacionais, aprovado pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e 

também pelos currículos básicos de responsabilidade dos sistemas de ensino. Já a 

Educação Profissional de nível tecnológico terá um currículo estabelecido por 

normas específicas, fixadas para esse nível de ensino.  

Para Moura (2012, p. 56), a possibilidade de integração entre o Ensino Médio e 

a Educação Profissional, presente no Decreto nº 5.154/2004,  

[...] representa uma possibilidade de avanço na direção de construir 
um ensino médio igualitário para todos, pois, apesar de não se 
confundir com a politecnia, fundamenta-se em seus princípios e é 
exigência de uma sociedade na qual a elevada desigualdade 
socioeconômica obriga grande parte dos filhos das classes populares 
a buscar, bem antes dos 18 anos de idade, a inserção no mundo do 
trabalho, visando complementar a renda familiar. 

 
Apesar disso, o autor declara que essa solução deve ser vista como transitória, 

pois é importante que se avance no sentido de construir uma sociedade em que os 

jovens tenham direito de escolher uma profissão a partir dos 18 anos de idade.  

Ainda no século XXI, a Educação Profissional percorre um processo de 

expansão proporcionado pela Lei 11.892/08, que institui a Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica, ao mesmo tempo em que formam 

os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs).  

Tavares (2012, p. 9) acrescenta que  
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[...] apesar de manterem, por força desta Lei, a oferta de Ensino 
Técnico Profissionalizante, estas novas instituições passam a 
concorrer com as universidades federais na oferta de Ensino 
Superior público e gratuito. O diferencial em relação às 
universidades, segundo a SETEC, é a priorização da oferta de 
cursos superiores de licenciatura (formação de professores) e cursos 
de bacharelado e de tecnologia em áreas consideradas estratégicas, 
do ponto de vista econômico. 
 
 

É importante acrescentarmos que os Institutos Federais de Educação, Ciência 

e Tecnologia (Ifs) têm uma peculiaridade que o diferencia das demais instituições de 

ensino, principalmente no que se refere à oferta de cursos, pois, segundo a Lei 

11.892/2008, esses institutos são instituições de ensino superior, básica e 

profissional, pluricurriculares e multicampis, especializadas na oferta de Educação 

Profissional e tecnológica nas diversas modalidades.  

Desta forma, podemos observar que esses institutos transitam por dois níveis 

de ensino: básico e superior, primando pela Educação Profissional.  

Nunes (2012) afirma que o objetivo dos institutos federais é a preparação para 

o exercício profissional, abrangendo trabalhadores que precisam de uma formação 

inicial e continuada, formação superior (para os trabalhadores ou não), e também a 

formação técnica e a pós-graduação.  

 

 O Ensino Médio e o Ensino Médio Integrado 

 

O Ensino Médio, no Brasil, durante muito tempo, inclusive na metade do século 

XX, ficou restrito aos Liceus e, nas capitais dos Estados, estava voltado para a 

educação masculina, enquanto as Escolas Normais eram voltadas para a educação 

feminina.  

As transformações no sistema educacional ocorreram a partir da Revolução de 

1930, liderada por Getúlio Vargas, em que uma das mudanças foi a criação do 

Ministério da Educação pelo, então, ministro Francisco Campos.  

Em 1931 foi instituído o Decreto nº 19.890, complementado pelo Decreto/Lei 

nº4. 244, de abril de 1942, por meio do qual se cria a Lei Orgânica do Ensino 

Secundário, que vigorou até 1971.  
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Segundo esse decreto, o ensino estava dividido entre Ensino Primário e Ensino 

Secundário. O primeiro equivalia a quatro anos e o secundário duraria sete anos, 

divididos entre Ginásio (4 anos) e Colegial (3 anos). Para ingressar no ensino 

secundário, era necessário um exame de admissão. 

Após o fim da ditadura de Getúlio Vargas, em 1945, outros sujeitos iniciaram os 

debates a respeito das políticas educacionais, contando com a presença dos 

trabalhadores rurais e urbanos.  

A Constituição de 1946 foi liberal, procurava promover a democracia e, de 

acordo com essa constituição, o governo deveria estabelecer as diretrizes e bases 

da educação nacional.  

Vários foram os debates para a construção de uma lei nacional para a 

educação, que só foi sancionada em 1961, com o governo de João Goulart.  Nessa 

LDB, previa-se que a escola privada teria direito a financiamento público, e a 

Educação Profissional se equiparava com o ensino secundário regular. 

Nesse contexto dos anos 60, o Brasil passava por um período social e 

politicamente agitado. Havia uma polarização entre direita e esquerda, sendo esta 

representada por trabalhadores e intelectuais que defendiam reformas de base, 

inclusive na educação. 

O golpe militar em 1964 interrompe esses debates progressistas e, nesse 

período, vários acordos foram realizados com a Agência Norte-Americana para o 

Desenvolvimento Internacional (USAID), que submeteu a politica nacional aos 

interesses americanos. 

O ministro do governo militar, Roberto Campos, defendia, em 1968, que o 

ensino secundário deveria perder as características de educação humanista e 

ganhar conteúdos úteis e práticos, voltado para o povo, enquanto o Ensino Superior 

deveria se voltar para as elites. 

Nesse cenário, foi promulgada a Lei n° 5.692/71, e a estrutura do ensino foi 

alterada: o ginásio e o primário foram unificados, dando origem ao Primeiro Grau, 

com oito anos de duração; e o Colegial foi denominado de Segundo Grau, com 

duração de três anos, com profissionalização obrigatória.  

Segundo Zibas (2005), a instituição obrigatória da profissionalização ocorreu 

devido a dois argumentos considerados plausíveis: primeiro, a necessidade de 

preparação de maior número de pessoas especializadas, ou seja, técnicos, devido 
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ao estreitamento das relações do país com o mercado internacional e, segundo, pela 

necessidade de eliminar o dualismo do sistema de ensino. 

Apesar desses argumentos terem sidos sedutores, não podemos esquecer que 

o governo desconsiderou algumas dificuldades, como a instalação dos cursos 

profissionalizantes em todas as escolas secundárias, o que demandava recursos 

financeiros significativos.  

Somada a essa questão, havia certa diferença entre esses novos cursos e os 

que já eram realizados em nível médio, já que eles eram bem equipados e estavam 

submetidos a uma esfera administrativa.  

Zibas (2005, p. 7) afirma que, com a nova lei, “[...] as escolas técnicas 

tradicionais tiveram de se adequar aos novos cursos profissionalizantes, nivelando-

se por baixo esse tipo de formação.” 

Além disso, a classe média não estava interessada na profissionalização de 

seus filhos, mas, sim, que eles ingressassem na universidade, e quem atendia a 

esse anseio era a escola privada, improvisando pseudos cursos profissionalizantes. 

Diante dessas questões, o governo estabeleceu oficialmente, através da Lei nº 

7.044, de 1982, que a habilitação profissional não fosse mais obrigatória, mas uma 

opção da escola. 

Zibas (2005) afirma que, a partir dessa legislação, o Ensino de Segundo Grau 

passou por um período de estagnação do ponto de vista legal, mesmo que na 

academia, diversos setores se mobilizassem para construir um projeto de Ensino 

Médio que contemplasse as necessidades das camadas populares.  

O debate desses setores foi facilitado pelo declínio do governo militar. Quanto 

à educação, houve um avanço dos filhos dos trabalhadores no tocante à 

escolaridade até o Ensino Médio, ocorrendo a expansão de curso noturnos. 

Com o fim da ditadura, em 1985, e a retomada da democracia, a necessidade 

de uma nova Constituição foi colocada em pauta e, em 1988, foi criada a nova lei 

maior, que, entre outros aspectos, também esboçava os princípios de uma reforma 

educacional. 

Posteriormente, após amplo debate e apoio de setores progressistas, o projeto 

de uma nova LDB foi encaminhado ao congresso, mas, ao mesmo tempo, outra 

proposta de LDB foi elaborada e aprovada pelo congresso e se tornou a nova LDB 

9394/96. 
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Nessa lei, o dualismo, até então, questionado sobre o Ensino Técnico e o 

Ensino Médio regular permaneceu, pois ambos seriam oferecidos separadamente. 

O Ensino Médio regular proposto pela LDB 9394/96, com duração de três anos, 

tornou-se o ensino pós-fundamental e não obrigatório destinado a jovens de 15 a 17 

anos, egressos do Ensino Fundamental de oito anos (ZIBAS, 2005). Foi considerado 

também como a etapa final da educação básica. 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9394/96, no artigo 35, as 

finalidades do Ensino Médio são: 

 

I. a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos 
adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento 
de estudos; 
II. a preparação básica para o trabalho e a cidadania do 
educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se 
adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou 
aperfeiçoamento posterior; 
III. o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo 
a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico; 
IV. a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos 
processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino 
de cada disciplina. (CARNEIRO, 2006, p. 116) 

 

Segundo Kuenzer (2009), essas finalidades explicitam com clareza a intenção 

de superar a dualidade socialmente definida, ao longo da história, entre a educação 

em geral e a educação específica para a formação profissional.  

É pertinente acrescentar que as finalidades propostas devem ser consideradas 

como ponto de chegada, já que só serão possíveis de serem concretizadas quando 

esse nível de ensino estiver plenamente democratizado, ofertando educação 

tecnológica de qualidade (KUENZER, 2009). 

O autor acrescenta ainda que, na formação tecnológica proposta pela LDB, 

transparece a intencionalidade de assumir a concepção de uma síntese entre o 

conhecimento geral e o específico, “[...] determinando novas formas de selecionar, 

organizar e tratar metodologicamente os conteúdos” (op. cit., p.39). 



162 
 

Quanto ao currículo para o Ensino Médio, o artigo 36 da LDB 9394/96, afirma 

que deverá observar o disposto na Seção I 50da referida lei bem como as seguintes 

diretrizes: 

 

I. destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do 
significado da ciência, das letras e das artes; o processo histórico de 
transformação da sociedade e da cultura; a língua portuguesa como 
instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da 
cidadania; 
II. adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem 
a iniciativa dos estudantes; 
III. será incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina 
obrigatória, escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda, em 
caráter optativo, dentro das disponibilidades da instituição. 
(CARNEIRO, 2006, p. 118) 

 
 

Acrescenta ainda, no parágrafo 1º, que os conteúdos, metodologias e formas 

de avaliação deverão ser organizados de forma que o alunado demonstre: 

I. domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem 
a produção moderna; 
II. conhecimento das formas contemporâneas de linguagem; e 
III. domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia 
necessários ao exercício da cidadania. 

 

No parágrafo 2º, declara que, ao atender a formação geral dos alunos, o 

Ensino Médio poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas. 

A LDB 9394/96 declara também que  

 

§3º Os cursos do ensino médio terão equivalência legal e habilitarão 
ao prosseguimento de estudos. 
§4º A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a 
habilitação profissional, poderão ser desenvolvidos nos próprios 
estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com 
instituições especializadas em Educação Profissional. (CARNEIRO, 
2006, p. 118). 

 

Podemos observar que existe uma preocupação concreta e, por que não 

declarar, uma busca por um ensino voltado para uma formação holística, que aborde 

                                                           
50

Para mais informações, verificar os artigos 22 a 28 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

9394/96 
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a formação geral, conhecimentos gerais no âmbito da cultura e da cidadania como 

também uma preparação para continuação de estudos posteriores e o ingresso no 

mercado de trabalho. 

Contudo, o desenrolar dessas diretrizes tem se apresentado diferente no 

contexto das salas de aulas, mesmo com o desenvolvimento de conteúdos que 

possibilitem uma abordagem mais crítica para o aluno. A ênfase na preparação para 

o antigo vestibular, atualmente o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), 

permanece em muitas instituições de Ensino Médio, inclusive daquelas voltadas 

para o Ensino Médio Integrado. 

Para solidificar essas orientações sobre o Ensino Médio, o MEC encaminhou 

uma proposta de regulamentação da base curricular nacional e de organização do 

Ensino Médio, que resultou no Parecer nº15/98 CEB, aprovado em 01 de junho de 

1998, acompanhado da Resolução CEB, de 03 de junho de 1998, instituindo as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. 

Carneiro (2006) declara que as diretrizes possuem princípios norteadores 

organizados sob três pilares: 

 

a) estética da sensibilidade: propõe substituir a ética da repetição e da 

padronização pela criatividade, desenvolvimento da afetividade; 

b) política da igualdade: respeito aos direitos humanos, desenvolvendo 

princípios de igualdade de acesso aos bens culturais e sociais; e 

c) ética da identidade: busca ultrapassar a dicotomia entre o público e o 

privado, entre o mundo moral e material, por meio do humanismo. 

 

Além desses princípios, a instituição de Ensino Médio precisaria observar as 

seguintes diretrizes em todos os âmbitos da instituição: 

a) identidade, diversidade e autonomia; 

b) currículo voltado para as competências básicas; 

c) interdisciplinaridade; 

d) contextualização; 

e) importância da escola; 

f) base comum e base diversificada; e 

g) formação geral e formação básica para o trabalho (BRASIL, 1998). 
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Quanto às áreas curriculares propostas pelas Diretrizes Curriculares e pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, a serem desenvolvidas nas 

instituições de ensino médio, são as seguintes: 

a) Linguagem, códigos e suas tecnologias; 

b) Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias; e 

c) Ciências humanas e suas tecnologias. 

Salientamos que, segundo esses documentos, essas áreas curriculares 

precisam ser desenvolvidas de forma interdisciplinar e contextualizadas. 

 

 O Ensino Médio Integrado e outras formas 

 

Na constituição do Ensino Médio no sistema de ensino, ele se apresenta de 

diversas formas: 

a) Ensino Médio propedêutico: visa uma formação para a cidadania, conteúdos 

de formação geral, interdisciplinar, contextualizada e também prepara para o 

mundo do trabalho. 

b) Ensino Médio integrado: vem sendo implantado timidamente desde 2005, na 

rede federal de ensino e em algumas escolas da rede estadual. É integrado 

porque sua elaboração está baseada no eixo estruturante trabalho, ciência e 

cultura (MOURA, 2012). Ele é realizado de forma integrada ao Ensino 

Técnico e propedêutico. 

O currículo desse Ensino Médio Integrado é formado por uma base de 

conhecimentos científicos e tecnológicos, distribuída em quatro núcleos: 

1. núcleo comum, que integra as áreas de conhecimento do Ensino Médio 

como Linguagem e Código e suas tecnologias, Ciências humanas e suas 

tecnologias e Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias; 

2. uma parte diversificada, em que as disciplinas estão voltadas para uma 

compreensão das relações entre mundo do trabalho e para uma articulação 

entre estes com os conhecimentos acadêmicos; 
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3. formação profissional que integra das disciplinas de cada curso; e 

4. prática profissional. 

 

Esses núcleos interagem entre si e devem estar em constante diálogo por meio 

de desenvolvimento de projetos interdisciplinares (MOURA, 2006). 

Nesse sentido, Ramos (2005) afirma que, ao optarmos pelo Ensino Médio 

Integrado, é importante considerar que ele contribui para as necessidades 

socioculturais e econômicas dos alunos. Além disso, deve primar pela unitariedade 

em suas concepções, princípios e fundamentos, independentemente do público alvo. 

Dessa forma, ratifica a interdisciplinaridade pontuada por Moura (op. cit.) ao 

comentar que o currículo no Ensino Médio Integrado precisa priorizar não somente a 

tecnologia visando somente à profissionalização técnica de nível médio, mas 

também o desenvolvimento dos estudantes nas dimensões do conhecimento e de 

sua inserção crítica e criativa na vida em sociedade. 

Além do Ensino Médio Integrado ofertado pela modalidade de Educação 

Profissional, existem ainda outras modalidades de Ensino Médio, como:  

 

a) Ensino Médio concomitante: nesse caso, o aluno faz apenas o Ensino Técnico 

nas instituições de Educação Profissional e tem outra matricula no Ensino Médio 

regular. 

b) Ensino Médio para Jovens e Adultos: tem as mesmas características do Ensino 

Médio propedêutico, voltado, nesse caso, para alunos que não puderam frequentar o 

ensino regular na idade prevista. 

d) Ensino Médio inovador: modelo que incentiva as redes estaduais de educação a 

criar iniciativas inovadoras para o Ensino Médio. Em outras palavras, é pensar novas 

soluções que possibilitem a diversificação do currículo, tornando-o mais atrativo. 

 

Neste capítulo, abordamos um pouco do trajeto histórico da Educação 

Profissional, fazendo interface com a inclusão. Transitamos ainda pelo Ensino Médio 

propedêutico e técnico, em que o dualismo dessa formação mais geral e técnica 

perpassaram a Educação Profissional.  Consideramos que este trajeto foi pertinente 

para entendermos o campo da pesquisa e a peculiaridade da Educação Profissional, 
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a prática em sala de aula e a formação docente, que será abordada no próximo 

capítulo. 
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5 FORMAÇÃO DOCENTE E A EDUCAÇÃO INCLUSIVA  

 

Ao longo dos capítulos anteriores, abordamos aspectos referentes à educação 

de pessoas com deficiência visual, à Educação Profissional e ao Ensino Médio, mas 

um dos capítulos mais importantes do trabalho de tese refere-se à formação 

docente, um dos elementos centrais da educação.  

Comentar, estudar, analisar a formação docente não é uma tarefa fácil, é uma 

temática complexa e abrangente, já que o professor é um dos atores principais 

dentro do cenário em sala de aula. É através da prática docente que o processo de 

ensino-aprendizagem se inicia.  

Dentro do contexto da inclusão, o professor pode tornar-se um dos 

multiplicadores dos princípios que regem a inclusão não apenas no campo das 

ideias, mas em termos práticos, em sala de aula por meio de atitudes inclusivas. 

Nesse sentido, o professor precisa estar envolvido com a inclusão e, para que isso 

ocorra, é fundamental que conheça, compreenda, mergulhe, acredite que a inclusão 

é um processo possível para aqueles discentes que apresentam deficiência e, nesse 

contexto, em especial para as pessoas com deficiência visual.  

Nessa perspectiva de entendimento referente à inclusão, a formação docente, 

tanto inicial como continuada, é algo imprescindível, ou seja, constitui-se a mola 

mestra dentro do processo inclusivo. 

Diante disso, abordaremos, neste capítulo, elementos sobre a formação 

docente, envolvendo algumas de suas peculiaridades, perpassando pelos teóricos 

que abordam os princípios dessa formação. Serão apresentadas as características 

da formação inicial e formação continuada bem como aquelas voltadas para a 

formação do docente da Educação Profissional e, por fim, comentaremos sobre a 

formação docente para um contexto inclusivo, que perpassa os diferentes níveis de 

formação. 

 

5.1 A formação inicial: uma pequena introdução 

 

Nesse tópico, não temos o objetivo de aprofundar a temática da formação 

inicial, mas trazer aspectos introdutórios que caracterizam esta formação. 
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A formação de professores tornou-se responsabilidade de instituições 

específicas como universidades, faculdades, institutos superiores, centros 

universitários. Nessas instituições, são constituídos currículos, voltados para a 

formação de professores, elaborados por profissionais de áreas pedagógicas e 

específicas, a partir das diretrizes curriculares. 

Garcia (1999) afirma que a formação inicial possui três funções básicas: 

1.formação com o intuito de preparar, conforme as funções profissionais que o 

professor exercerá futuramente; 2.certificação desse futuro docente; e 3.mudança 

do sistema educativo ou reprodução da cultura dominante. 

Quanto ao currículo, esse autor declara a existência de três modelos na 

formação de professores: 

 

a) integrado: nesse âmbito, o currículo é interconectado, interdisciplinar, 

contudo existe a dificuldade de inter-relacionar os professores da 

universidade para desenvolver essa conexão de conteúdos. 

b) colaborativo: relaciona-se à especialização com a integração, o currículo 

está segmentado em cursos cujas partes estão inter-relacionadas.  

c) segmentado: é o mais comum no contexto dos cursos de formação inicial 

dos professores. É formado por cursos que pouco tem relação entre si. 

 

O currículo segmentado apresenta-se sob duas formas: concorrente e 

consecutivo. No primeiro caso, a formação em conteúdos e a formação geral 

iniciam-se ao mesmo tempo; já no segundo, proporciona-se aos professores o 

conhecimento geral e especializado e depois os conhecimentos pedagógicos. 

Podemos observar a diversidade de organização curricular dos cursos de 

formação inicial, contudo existe em comum entre essas duas formas de 

organização, que se refere à redução da inter-relação entre as disciplinas.  

Garcia (1999) ainda sinaliza metas e finalidades da formação inicial de 

professores, que englobam dimensões como conhecimentos, destrezas, habilidades 

ou competências e atitudes ou disposições.  

No que diz respeito ao conhecimento, o autor menciona que, ao se referir a 

esse termo, refere-se não somente às áreas do saber pedagógico, mas também ao 

saber-fazer e o saber por que (justificativa da prática).  
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Assim, apresenta algumas características desse conhecimento a ser 

desenvolvido nos cursos de formação inicial. A primeira delas é o conhecimento 

psicopedagógico, que está relacionado com o ensino, aprendizagem, gestão de 

classe, técnicas didáticas, teorias do desenvolvimento humano, avaliação, história, 

sociologia da educação entre outros. Esse tipo de conhecimento também é 

catalogado como conhecimento profissional (GARCIA, op. cit.).  

Além desse tipo de conhecimento, o referido autor aponta a existência do 

conhecimento do conteúdo que diz respeito ao conhecimento que o docente precisa 

ter quanto à matéria que ensinará ou ensina.  

A pertinência desse conhecimento a ser proporcionado ao docente pode ser 

averiguado quando declara que aquele que “[…] não possui conhecimentos 

adequados sobre a estrutura da disciplina que está a ensinar, o seu ensino pode 

apresentar erradamente o conteúdo aos alunos”  (op.cit, p. 87). 

Apresenta, também, o conhecimento didático do conteúdo que evidencia a 

combinação entre o conhecimento da matéria a ser ensinada, o conhecimento 

pedagógico e didático de como ensinar. 

Para finalizar, situa um quarto componente dos conhecimentos que os 

docentes precisam adquirir, que é o contexto, ou seja, o professor, nesse caso, 

precisa saber a quem ensinou e conhecer o local onde isso ocorreu, com o objetivo 

de adaptar os conhecimentos da matéria às condições da escola e dos discentes.  

Considerando esses elementos apresentados por Garcia (1999), podemos 

fazer um paralelo com Tardif (2012) quando afirma que o professor é aquele que 

possui um saber, que, a princípio, apresenta-se como algo simples, mas se torna 

complexo quando é preciso “[...] especificar a natureza das relações que os 

professores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio estabelecem com os 

saberes” (op. cit., p.31 e 32).  

Quanto a esses saberes, o autor afirma ainda que existem alguns elementos 

que precisam ser considerados quando se faz referência aos saberes educacionais, 

mais especificamente aos saberes docentes, que são constituídos por saberes 

provenientes de várias fontes.  

Além disso, expressa que o saber docente é um saber plural, formado pela 

fusão de saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, 

curriculares e experienciais.  
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Os saberes da formação profissional são aqueles transmitidos pelas 

instituições de formação de professores. Eles abrangem aspectos das ciências da 

educação, que analisam e estudam o docente e o ensino. Além disso, transitam na 

prática em sala de aula e se constituem como arcabouço dos saberes pedagógicos, 

que pesquisam a prática docente.  

Em relação a esses saberes pedagógicos, o autor declara que são “[...] as 

doutrinas ou concepções provenientes de reflexões racionais no sentido amplo do 

termo, reflexões racionais e normativas que conduzem a sistemas mais ou menos 

coerentes de representação e de orientação da atividade educativa” (TARDIF, 2012, 

p.37). 

Os saberes disciplinares incluem-se nos saberes docentes. Esse tipo de saber 

incorpora os saberes socialmente definidos e selecionados pela instituição 

universitária. Integram-se à prática docente por meio da formação inicial e 

continuada. 

Outra categoria de saber são os saberes curriculares que “[...] correspondem 

aos discursos, objetivos, conteúdos e métodos a partir dos quais a instituição escolar 

categoriza e apresenta os saberes sociais por ela definidos” (op. cit., p.38), que se 

apresentam como programas escolares.  

Junto a esses saberes, existem os saberes experienciais, que são baseados no 

trabalho cotidiano do professor e no seu conhecimento sobre o seu contexto. Tardif 

(2012, p.39), em relação a esse saber, declara que  

[…] o professor ideal é alguém que deve conhecer sua matéria, sua 
disciplina e seu programa, além de possuir conhecimentos relativos 
às ciências da educação e à pedagogia e desenvolver um saber 
prático baseado em sua experiência cotidiana com os alunos.  

 

Podemos observar que a formação inicial é um período de constituição e 

formação de saberes, conhecimentos necessários para proporcionar a 

aprendizagem dos alunos, melhoria na educação, mudanças nas práticas 

pedagógicas. Para tanto, precisa se configurar também como um momento, uma 

oportunidade de reflexão crítica sobre a prática docente, e essa reflexão deve se 

ampliar para a formação continuada dos professores, já que, segundo Freire (1996, 

p.39),  
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na formação permanente dos professores, o momento fundamental 
é o de reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a 
prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. 
O próprio discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser 
de tal modo concreto que quase se confunda com a prática. 

 

Assim, mesmo apresentando os saberes na perspectiva de Tardif (2012) ou 

conhecimentos, segundo Garcia (1999), esses elementos se entrelaçam na 

formação docente e na prática pedagógica.  

González (2002), buscando contribuir para uma reflexão sobre a formação 

inicial dos professores, destaca a necessidade de esta ser voltada para o modelo de 

um professor reflexivo, que tem capacidade de analisar sua própria prática, dar 

respostas aos diversos problemas, criar estratégias de ensino para todos, de modo a 

superar as desigualdades e, ao mesmo tempo, estimular a diversidade latente nos 

sujeitos. Assim, para que o docente possa atender às exigências educacionais 

atuais, precisa – antes de tudo – ser um educador, ter o seu olhar nas 

especificidades e desenvolvimento de seus discentes.  

Nesse sentido, a proposta de formação inicial precisa priorizar a relação teoria-

prática-reflexão e, para tanto, é importante que se promova, nos cursos de formação 

inicial, um currículo instrucional inter-relacionado com outras experiências 

profissionais as quais sistematicamente o capacite para atender aos vários grupos 

sociais (ALTET, 2001; GONZÁLEZ, 2002). 

Diante disso, a formação inicial do professor precisa sistematicamente ser 

aperfeiçoada, reanalisada com o intuito de proporcionar uma formação que 

proporcione a qualidade na educação.  

Apesar da importância iminente dessa formação, ela se constitui como gênese 

da capacitação profissional, não podendo ser considerada uma fase final. 

Precisamos entendê-la como a primeira fase de um processo, longo e diferenciado 

de desenvolvimento do profissional da educação.  

Sobre essa questão, Mittler (2003) destaca que é preciso realizar um 

investimento de longo prazo na formação dos professores, começando pela 

formação inicial e se estendendo ao longo do exercício profissional do educador, 

através da formação continuada. 
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5.2 A formação continuada 

 

Nas últimas décadas, tem havido, de forma sistemática, mudanças na 

educação e inovações no ensino, o que vem desencadeado a necessidade de um 

novo papel do professor neste processo.  

Nesse sentido, Gentilini e Scarlatto (2015) afirmam que pesquisas e reflexões a 

respeito de novo perfil docente têm demonstrado que as formas atuais de 

qualificação dos docentes não têm sido adequadas ou suficientes diante da 

complexidade dos problemas educacionais contemporâneos, e que isto está 

relacionado com o descompasso entre a formação inicial e a realidade da educação 

e da escola.  

Assim, desde o final dos anos 1990, várias foram as iniciativas, tanto no âmbito 

privado quanto público, que buscaram preencher as lacunas de formação inicial por 

meio da formação continuada. Este termo vem sendo utilizado durante décadas e 

várias pesquisas são realizadas em relação a essa temática, fato que reflete a 

complexidade dessa formação. Sendo assim, comentaremos algumas 

características que a permeiam. 

Santos (2007) declara que existem diversas formas de conceber a formação 

continuada de professores, entre elas: capacitação, aperfeiçoamento e reciclagem.  

Carvalho (2004, p.159) declara que o sentido e o significado da formação 

continuada não se restringe – apesar de serem necessárias – a esses cursos de 

professores, “[...] mas experiência mostra que se tornam insuficientes se não houver, 

como rotina das escolas, encontros de estudos e de discussão sobre o fazer 

pedagógico, envolvendo a comunidade escolar”. 

Existe ainda a concepção de que a formação continuada é uma oportunidade 

de atualização dos conhecimentos pedagógicos dos docentes. Apesar de ser 

considerado um avanço na concepção dessa formação, Falsarella (2004, p.50) 

define uma compreensão mais ampla desse nível de formação, pois a considera 

como “[...] uma proposta intencional e planejada, que visa a mudança no educador 

através de um processo reflexivo, critico e criativo”, motivando o professor a ser 

agente ativo na pesquisa de sua própria prática pedagógica, produzindo 

conhecimento e intervindo na realidade.  
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Garcia (1999), utilizando como fundamento a definição de García Álvarez 

(1987), afirma que a formação continuada de professores se refere a toda atividade 

que o docente realiza com o objetivo formativo, tanto para o seu desenvolvimento 

profissional como pessoal, para um desempenho mais eficaz de sua prática em sala 

de aula. Mesmo concordando com essa definição, o autor utiliza o conceito de 

desenvolvimento profissional de professores, uma vez que traz, em seu bojo, uma 

abordagem que valoriza o caráter contextual, organizacional e que impulsiona a 

mudança da prática. 

Concebemos que a formação continuada de professores precisa considerar os 

cursos realizados como também a concepção de mudança crítico-reflexiva na 

prática docente em sala de aula, tanto para a sua formação pessoal quanto 

profissional.  

Partindo desses aspectos, Perrenoud (2000) destaca a necessidade de 

determinadas capacidades para a administração da formação continuada, 

apresentadas em cinco componentes: 

 

a) saber explicitar as próprias práticas; 

b) estabelecer seu próprio balanço de competências e seu programa pessoal 

de formação continuada; 

c) negociar um projeto de formação comum com os colegas; 

d) envolver-se em tarefas de ensino ou do sistema educativo; e 

e) acolher a formação dos companheiros de trabalho e participar dela. 

 

Quanto à formatação da formação continuada de professores, ela pode se 

apresentar de diferentes maneiras e em diferentes espaços. Ballenilla (1997) a 

classifica em três níveis distintos: 

a) formação individual: o docente procura isoladamente o aperfeiçoamento da 

sua prática pedagógica, buscando soluções próprias e eventualmente sendo 

auxiliado por cursos de formação; 

b) formação em grupo de estudo/compartilhamento: o crescimento do docente 

ocorre por meio das práticas intersubjetivas de contraste e de reflexão 

coletiva; e 
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c) formação realizada em espaços coletivos mais amplos: acontece através da 

participação em projetos de investigação, cursos, seminários e congressos 

na área de educação. 

 

O primeiro nível de formação continuada torna-se problematizador diante do 

contexto nacional em que muitos docentes se encontram, tendo como obstáculos– 

entre outros aspectos – o grande número de aulas e de turmas sob sua 

responsabilidade, para que possa alcançar um salário digno, o que dificulta a 

procura individual pela formação contínua. Além disso, não há evidências concretas 

de espaços e tempos constituídos pelas instituições em que lecionam para 

possibilitar essa busca individual por conhecimentos. 

O segundo grupo torna-se pertinente, já que, no coletivo, ocorre maior 

aprendizagem em que todos estão envolvidos e refletindo sobre as questões 

educacionais. Apesar disso, o mais recorrente é o terceiro nível, estimulado inclusive 

pelas políticas de formação de professores, tendo como elemento materializador 

dessas políticas o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

Valorização dos Profissionais de Educação – FUNDEB. 

Além desses aspectos mencionados, apreendemos que os princípios 

necessários apontados para a formação inicial de professores também são cabíveis 

nessa formação continuada, ratificamos, assim, a necessidade de uma formação de 

um pensamento crítico-reflexivo, buscando desenvolver nos docentes a 

compreensão, a interpretação e a reflexão dos processos educativos.  

É importante mencionamos que, inserida nessa conjuntura da formação 

continuada dos professores, existe a formação continuada dos professores em 

serviço. Para Nóvoa (2002), a formação verdadeira do professor ocorre na 

instituição em que o docente leciona, já que é no espaço concreto de cada escola 

que ocorrem os problemas pedagógicos ou educativos reais. 

Segundo Gonçalves (2003), essa formação em serviço é uma modalidade que 

procura entender a pessoa como um ser integral, com múltiplos valores, 

conhecimentos, atitudes, aptidões e hábitos, mas que, ao se direcionar para o 

trabalho cotidiano que exerce o profissional da educação, torna-se necessária para 

que desenvolva seu papel de artífice da transformação social presente e futura de 

seus estudantes.  
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Em termos estruturais, Gonçalves (2003) destaca que a formação continuada 

de docentes em serviço - como é aquela que implica em todas as atividades que os 

profissionais se envolvem quando estão em serviço e que são estruturadas com o 

objetivo de contribuir com a melhoria do desempenho do professor - precisa ter 

objetivos definidos e se encontrar comprometida com mudanças em indivíduos ou 

em sistemas organizacionais. Isso pode ser alcançado através de mudanças nas 

pessoas e não em regras, estruturas, funções ou ambiente físico. 

Nesse sentido, é preciso ter como foco o planejamento dessa formação, 

considerando tanto as necessidades individuais identificadas no trabalho de cada 

docente como também as coletivas, que resultam no trabalho desenvolvido pela 

instituição escolar como um todo (GAMA; TERRAZAM, 2012). 

Gama e Terrazam (op. cit.) declaram que a formação continuada em serviço 

encontra-se fundamentada em três teses:  

 

a) O local primordial dessa formação é a própria instituição de ensino. 

b) O processo de formação continuada deve ter como referência os saberes 

dos docentes.  

c) O reconhecimento dos processos formativos, as diferentes etapas de 

desenvolvimento dos docentes, ou seja, o professor iniciante não pode ser 

tratado com o mesmo rigor que um processor experiente. 

 

Esses aspectos, anteriormente mencionados, nos conduziram a uma 

compreensão de continuidade do processo de formação docente, atrelado ao 

conceito de inacabamento, de que o docente é sempre um aprendiz. 

Como resultado desse conceito da “[...] condição de inacabamento do ser 

humano e consciência desse inacabamento” (FREIRE, 2002), surgiu a ideia de 

formação permanente.  

O autor ressalta que a ideia de educação permanente perpassa, de um lado, 

pela finitude do ser humano, e de outro, pela consciência que ele tem de finitude. 

“Mas ainda, pelo fato de, ao longo da história, ter incorporado à sua natureza não 

apenas saber que vivia, mas saber que sabia e, assim, saber que podia saber mais. 

A educação e a formação permanente se fundam aí.” (FREIRE, 1996, p. 20) 
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Segundo Freire (1996, p. 44), a formação permanente é fundamental para a 

reflexão crítica sobre a prática, pois considera que é “[...] pensando criticamente a 

prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática”.  

Dentre essas perspectivas sobre formação continuada, adotamos para o nosso 

trabalho uma compreensão de formação continuada em serviço com base em Gama 

e Terrazam (2012), como também ratificamos a concepção de formação permanente 

pontuada por Freire (1996), pois a consideramos de extrema relevância para o 

desenvolvimento de ações pedagógicas coerentes com a realidade da educação e 

das necessidades dos discentes, sejam eles com e sem deficiência.  

Depois de comentarmos sobre a formação inicial e continuada, iremos expor 

algumas características da formação voltada para a Educação Profissional, já que os 

professores pesquisados fazem parte dessa modalidade de ensino. 

A formação de professores para Educação Profissional, em nossa percepção, é 

uma temática complexa, que envolve vários aspectos, como o contexto 

socioeconômico, político e educacional. Para fins deste trabalho, destacaremos 

alguns pontos educacionais referentes a essa formação, perpassando por um 

pequeno histórico da formação de professores para a Educação Profissional e pelas 

características dessa formação.  

 

 Percurso histórico da formação de professores para a Educação 

Profissional 

 

Em 1917, com a criação da Escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Brás, 

no antigo Distrito Federal, foram iniciadas as primeiras ações, visando a formação 

de professores para a Educação Profissional.  

Apesar disso, a instituição é fechada em 1937 e, embora tivesse 5.301 

matriculados, habilitou apenas 381 professores, dos quais 309 eram mulheres, em 

sua maioria para trabalhos manuais em escolas primárias, e poucos eram 

professores mestre e contramestres para escolas profissionais.  

Podemos observar, nessa situação, as dificuldades para formar professores 

para a Educação Profissional, o que ainda se reflete nos dias atuais, pois não ocorre 

uma formação mais sistemática, dentro das licenciaturas, para essa modalidade de 

ensino, apesar da expansão ocorrida nos últimos anos. 
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Mesmo com essas dificuldades iniciais, em 1942, esse tipo de formação foi 

inserido na Lei Orgânica do Ensino Industrial (Art.53), sendo o primeiro curso 

realizado o “Curso de Aperfeiçoamento de Professores do Ensino Industrial” (1947), 

no Rio de Janeiro, com duração de um ano e três meses, sob a iniciativa da 

Comissão Brasileira-Americana do Ensino Industrial – CBAI.  

Além disso, a CBAI também patrocinou a formação de gestores, enviando-os 

para o curso de Administração de Escolas Técnicas do State College, em 

Pensilvânia, Estados Unidos (MACHADO, 2008).  

Em 1961, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 4.024/61, foram 

estabelecidas duas opções de formação de professores: uma em Faculdades de 

Filosofia, Ciências e Letras, que se destinava para o magistério no Ensino Médio e 

cursos de Educação Técnica para os que se habilitassem para as disciplinas do 

Ensino Técnico. Apesar disso, essa regulamentação só ocorreu em 1967 e 1968. 

Machado (2008) destaca que, anterior a essa regulamentação, o Ministério de 

Educação baixou a Portaria Ministerial 141/61, que estabeleceu normas para 

registrar professores do ensino industrial. Ao mesmo tempo, o Conselho Federal de 

Educação (CFE) emitiu o Parecer nº 257/63 com o intuito de aprovar o curso 

especial de Educação Técnica em Cultura Feminina, voltado para formar o 

magistério de economia doméstica e trabalhos manuais.  

Em 1965, o Ministério da Educação criou a Portaria Ministerial 174/65 que 

definiu a carga horária de 800 aulas com o número de dias letivos (180) do curso de 

didática do Ensino Agrícola. Criou ainda a Universidade do Trabalho de Minas 

Gerais, que também estava voltada para a formação de instrutores e professores de 

disciplinas específicas do Ensino Técnico Industrial. 

Após esses pareceres, surgiu o Parecer CFE nº 12/1967, que foi o primeiro 

dispositivo que regulamentava os cursos especiais de Educação Técnica previsto na 

LDB nº 4.024/61.  

Utilizando-se desse parecer, a Portaria Ministerial nº 111/68 estabelece a 

organização desses cursos que estariam destinados para os portadores de diplomas 

em nível superior ou nível médio técnico.  

Machado (2008) pontua que a reforma universitária (Lei nº 5.540/68) fez uma 

exigência: a formação de todos os professores do ensino de Segundo Grau, tanto 

para as disciplinas gerais quanto técnicas, deveriam ocorrer em nível superior.  
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Apesar disso, normas complementares, como o Decreto-lei nº464/69, 

declararam que, não havendo professores e especialistas formados em nível 

superior para atuarem na área de Educação Profissional, poderiam realizar um 

exame de suficiência promovida por instituições oficiais de ensino superior, 

indicadas pelo Conselho Federal de Educação (CEF), que conferiam a habilitação 

para os profissionais da área, como podemos observar no artigo a seguir: 

 

Art 16. Enquanto não houve em número bastante, os professores e 
especialistas a que se refere o artigo 30 da Lei nº 5.540, de 28 de 
novembro de 1968, a habilitação para as respectivas funções será 
feita mediante exame de suficiência realizado em instituições oficiais 
de ensino superior indicadas pelo Conselho Federal de Educação. 
(BRASIL, 1969, p.1) 

 

Podemos constatar a carência de professores formados para atuar na 

Educação Profissional, fato que impulsionou o Ministério de Educação a autorizar, 

por meio de outro documento oficial, o Decreto-Lei 655/69, a organização e 

coordenação de cursos superiores de formação de professores para o Ensino 

Técnico Agrícola, Comercial e Industrial.  

Além disso, criou-se, por meio do Decreto-Lei nº 616/69, uma agência 

executiva do Departamento de Ensino Médio do Ministério da Educação, a 

Fundação Cenafor ou Centro Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal para a 

Formação Profissional, que supervisionava os planos de execução de cursos de 

diversos centros de educação técnica.  

A partir desse momento, foram constituídos cursos emergenciais, denominados 

Esquema I e Esquema II, pela Portaria Ministerial 339/70, sendo os primeiros para 

complementação pedagógica de portadores de diploma de nível superior e, os 

segundos, para técnicos diplomados.  

Segundo Santos (2010, p.7), foram instituídas muitas propostas objetivando o 

planejamento da formação de professores para a Educação Profissional durante a 

década de 1970,  

 

[...] porém os cursos Esquema I e II permaneceram até o advento da 
Resolução nº 3 do CFE, que instituiu a licenciatura plena para a parte 
de formação especial do então 2º grau, fixando currículo mínimo e 
determinando que as instituições de ensino que ofertassem os 
esquemas os transformassem em licenciaturas.  
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Santos (op. cit., p.7) salienta ainda que, ao  

 

longo de 30 anos diversas lacunas foram geradas, inclusive questões 
legais apontaram a fragilidade que a ausência de uma política 
pública consistente e fundamentada nas necessidades formativas 
dos docentes da EPT pode gerar equívocos de 'exigências'. 

 

 

Um exemplo dessa situação foi o Decreto nº 2.208/97, que regulamenta os 

artigos novos da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96 referente à 

Educação Profissional, que previa, em seu artigo 9º, que “[...] as disciplinas do 

ensino técnico poderiam ser ministradas não apenas por professores, mas por 

instrutores e monitores, uma incúria com relação às exigências de habilitação 

docente” (MACHADO, 2008, p. 13-14).  

Em 1997, o Conselho Nacional de Educação – CNE regulamentou, por meio da 

Resolução nº 02/97, um programa especial de formação pedagógica de docentes 

para as disciplinas do currículo do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, com o 

intuito de formar os diplomados em cursos superiores, para habilitação à docência, 

enfatizando a metodologia de ensino específica, concedendo direito a certificado e 

registro profissional equivalente à licenciatura plena (MACHADO, 2008; SANTOS, 

2010). 

Após alguns anos, em 2006, o Conselho Nacional de Educação, por meio do 

Parecer CNE/CP nº5/06, aprecia a Indicação CNE/CP nº2/02 sobre as diretrizes 

curriculares para cursos de formação de professores da educação básica, as quais 

preveem que os cursos de licenciatura voltados para a formação de professores 

para os anos finais do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e da Educação 

Profissional de nível médio sejam organizados em habilitações especializadas por 

componente curricular ou abrangentes por campo de conhecimento, de acordo com 

as diretrizes curriculares pertinentes (MACHADO, 2008).  

Apesar disso, Machado (op. cit.) declara que a formação de professores para a 

Educação Profissional ainda é um “gargalo”, precisa-se de organização, 

planejamento e coordenação nacional para superar a fragmentação, que caracteriza 

a Educação Profissional no Brasil. A formação dos professores para atuar nessa 

área é diversificada, mas reduzida a programas especiais, cursos de pós-graduação, 
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formação em serviço e formação a distância, fato que não atende ao potencial de 

demanda apresentado nos últimos anos, principalmente devido à expansão das 

instituições federais de Educação Profissional, além de nem sempre atender a todos 

os perfis de ingresso dos candidatos.  

 

 Alguns aspectos da formação de professores para a Educação 

Profissional  

 

A Educação Profissional no Brasil inclui programas de formação inicial e 

continuada de trabalhadores, ensino técnico nas formas concomitante, subsequente 

e integrado, os quais requerem determinados conhecimentos pedagógicos que não 

se restringem ao aspecto técnico, mas sociais, educacionais e humanísticos.  

Segundo Machado (2008), o docente que atua  

 

a) no Ensino Técnico Integrado precisa saber integrar os conhecimentos 

científicos, tecnológicos, sociais e humanístico, que compõem o núcleo 

comum e conhecimentos e habilidades relativos ao Curso Técnico. 

b) no Ensino Técnico Concomitante ao Médio precisa saber articular o 

planejamento e o desenvolvimento do curso com o objetivo de aproveitar as 

oportunidades educacionais disponíveis. 

c) no Ensino Técnico Subsequente ao Médio precisa lidar com a diversidade de 

alunados que já concluíram o Ensino Médio. 

 

É um contexto muito abrangente, diversificado, fato que se torna um desafio 

para o professor da Educação Profissional, já que ele atua nessas diversas 

formatações da Educação Profissional.  

Atrelados a essa questão, os efeitos da tecnologia nas atividades de trabalho e 

nas culturas profissionais bem como o novo papel que os sistemas simbólicos 

desempenham na estruturação do mundo do trabalho, o aumento das exigências de 

qualidade na produção e nos serviços, entre outros aspectos, vêm exigindo novas 

demandas na construção e na reestruturação dos saberes e conhecimentos 

fundamentais na prática pedagógica (SANTOS, 2010). 

Diante disso, Machado (op. cit., p. 18) indica o perfil do docente da Educação 

Profissional, a partir de três níveis de complexidade: 
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a) desenvolver capacidades de usar, nível mais elementar 
relacionado à aplicação dos conhecimentos e ao emprego de 
habilidades instrumentais; b) desenvolver capacidades de produzir, 
que requer o uso de conhecimentos e habilidades necessários à 
concepção e execução de objetivos para os quais as soluções 
tecnológicas existem e devem ser adaptadas; e c) desenvolver 
capacidades de inovar, nível mais elevado de complexidade 
relacionado às exigências do processo de geração de novos 
conhecimentos e novas soluções tecnológicas.  

 

Esses níveis de complexidade perpassam pela necessidade de uma formação 

coerente com a realidade em sala de aula, pois, segundo Nóvoa (1999), não se 

pode pensar em alguma mudança sem passar por uma formação que situe o 

desenvolvimento pessoal e profissional dos professores em diversos ciclos da sua 

vida. É preciso uma nova concepção de formação que valoriza “[...] a experiência 

como aluno, como aluno-mestre, como estagiário, como professor principiante, como 

professor titular e, até, como professor reformado” (NÓVOA, 1999, p. 18). 

A pertinência dos saberes educacionais propostos por Tardif (2012) também se 

fazem necessários nessa formação, mas é um desafio, pois muitos professores que 

atuam na Educação Profissional são provenientes de cursos de formação inicial 

como as engenharias, direito, filosofia, sociologia entre outras, que não os habilitam 

no âmbito da licenciatura. São poucos os professores licenciados com 

conhecimentos pedagógicos. 

Sendo assim, torna-se necessário avaliarmos os cursos de formação para o 

professor da Educação Profissional, analisando se eles atendem às necessidades 

desse docente. Nesse sentido, Santos (2010, p.10) declara que  

 

[...] nesse caminho, é que se estabelece talvez a diferença, pois 
sempre se observa a necessidade de formação pedagógica para 
esses profissionais, principalmente os que atuam nos cursos da 
educação básica, como os cursos técnicos de nível médio, sendo 
essa formação já em exercício.  

 

Esse é um grande desafio se consideramos também que esse docente da 

Educação Profissional, assim como os professores do Ensino Fundamental, Médio e 

Superior, precisa ter capacidade de educar de forma inclusiva. Para tanto, faz-se 
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necessária uma formação que, entre outros aspectos, direcione-se para a inclusão 

de aluno com deficiência, aspecto que precisa perpassar todos os níveis e formas de 

formação de professores. Dessa forma, abordaremos no próximo tópico as 

especificidades dessa formação inclusiva. 

 

5.3 A formação de Professores para uma Educação Inclusiva 

 

A inclusão dos alunos com deficiência na instituição de ensino, em todos os 

níveis, requer professores preparados para atuar com e na diversidade, valorizando 

as potencialidades e respeitando as diferenças individuais. 

Essa questão requer mudanças de concepções dos professores e das suas 

práticas pedagógica frente à diversidade dos alunos. Sobre essa perspectiva, Freitas 

(2009, p.105) afirma que “[...] a mudança de concepções do professor favorece as 

mudanças em suas práticas pedagógicas e, consequentemente, as transformações 

na escola.” 

É nesse contexto que a formação do professor, num contexto inclusivo, torna-

se necessária. 

O Parecer do Conselho Nacional de Educação/CP 2009 (2001, p.15), 

estabelece que “[...] a educação básica deve ser inclusiva no sentido de atender os 

alunos com deficiência nas classes comuns”. Tal fato exige que a formação dos 

professores, nas diversas etapas da educação básica, inclua conhecimentos 

relativos à educação desses alunos. 

Nesse sentido, essa educação básica, no contexto inclusivo, requer uma nova 

formação que considere os seguintes aspectos: 

 

a) focar nas potencialidades dos alunos com deficiência, deslocando o foco nas 

dificuldades desses discentes; 

b) saber lidar com as diferenças, sejam elas de raça, gênero, condições sociais 

e alterações orgânicas; e 

c) compreender que as dificuldades que os alunos com deficiência enfrentam 

não são diferentes das apresentadas pelos discentes normais, por serem 

reflexo de processos pedagógicos inadequados (BUENO, 1999). 
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Essas questões evidenciam a necessidade de superação da habilitação em um 

aspecto da deficiência e o centralismo nas dificuldades específicas nos cursos de 

formação, tanto de caráter inicial quanto continuado.  

Declara que a inclusão dos alunos com deficiência traz desafios no âmbito da 

formação de professores, já que é pertinente inserir nos cursos de formação a 

conjugação de três tipos de necessidades: 

 

a) oferta de uma formação que forneça uma fundamentação teórica sólida e 

adequada no que tange aos diferentes processos e procedimentos 

pedagógicos que envolvam tanto o saber quanto o saber-fazer; 

b) oferta de uma formação que possibilite analisar, acompanhar, contribuir 

para o aprimoramento dos processos regulares de escolarização, no 

sentido de que possam dar conta das diversas diferenças, entre elas a das 

crianças com necessidades educativas especiais; 

c) oferta de uma formação sobre as características, necessidades e 

procedimentos pedagógicos específicos para cada uma das necessidades 

educativas especiais. 

 

Tais concepções refutam a forma como se estruturam os cursos de formação 

de professores numa perspectiva inclusiva, já que muitos apenas ofertam disciplinas 

ou conteúdos insipientes diante das demandas e necessidades formativas dos 

docentes. 

Sendo assim, a educação inclusiva exige que o educador “[...] transite com os 

saberes filosóficos, sociais, políticos, culturais, do magistério e das diferentes áreas 

de conhecimento sobre as necessidades especiais, buscando construir a sua 

identidade profissional” (op. cit., p.70).  

Ainda nesse sentido, Fernandes, Magalhães e Bernardo (2009) declaram que a 

construção de uma escola inclusiva implica em novas formas de organização da 

prática pedagógica, o que requer formação e práticas docentes com novos saberes 

e habilidades.  

Tais habilidades estariam relacionadas a considerar as diferenças como 

possibilidade de aprendizagem; avaliar as possíveis barreiras que dificultam a 

participação do aluno com deficiência; usar recursos de apoio para proporcionar o 
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aprendizado; criar condições para que os docentes se sintam motivados para se 

arriscarem, não temendo o imprevisível.  

Analisando essas proposições a respeito da formação docente no contexto da 

inclusão, compreendemos que essa não deve ser estática, mas dinâmica, contínua 

e, por essa razão, precisa ter investimento subsidiado por políticas de formação 

assim como pelas instituições formativas e escolares.  

Partindo disso, o primeiro caminho a ser trilhado e analisado é a formação 

inicial dos professores, que precisa possibilitar ao docente uma série de 

conhecimentos, habilidades e competências para que atuem num contexto inclusivo.  

Para González (2002), a formação inicial precisa estar voltada para a formação 

de um professor reflexivo, capaz de:  

 

a) analisar a sua prática; 

b) dar respostas aos diversos problemas; 

c) criar estratégias de ensino para todos, de modo que sejam superadas as 

desigualdades e, ao mesmo tempo, estimulada a diversidade latente nos 

sujeitos. 

 

Assim, para que o professor atenda às exigências educacionais atuais, 

necessita – antes de tudo – ser um educador, ter o seu olhar focalizado nas 

especificidades e no desenvolvimento de seus alunos. 

Desta feita, a proposta de formação precisa priorizar a relação teoria-prática-

reflexão, construindo, no futuro professor, a capacidade de analisar as suas práticas 

em sala de aula.  

Nesse sentido, ratificamos a necessidade  dos cursos de formação em 

promover um currículo instrucional inter-relacionado com outras experiências 

profissionais que, sistematicamente, capacite o professor para entender como os 

variados grupos de seres humanos se desenvolvem em seus diferentes aspectos, 

sejam eles cognitivos, sociais, culturais e afetivos (ALTET, 2001; GONZÁLEZ, 2002). 

Assim, a formação inicial precisa ser revista nos seus diversos níveis, [...] “para 

que possam ser formuladas e encontradas soluções compatíveis com a urgente 

necessidade e melhoria das propostas educativas de nossas escolas, para então 

podermos falar de uma educação para todos” (FREITAS, 2009, p.96). 



185 
 

González (2002) destaca que a formação inicial teria duas vertentes, a primeira 

denominada de categorial e a segunda de não-categorial. A categorial corresponde 

à formação a partir da deficiência do aluno, resultando em titulações ou 

especializações nas limitações deste. Já a não-categorial centra a sua atenção em 

todos os discentes e, portanto, o professor deve possuir um conhecimento básico 

sobre as necessidades dos alunos em geral, entre os quais os que apresentam 

deficiência. 

Na perspectiva da formação não categórica, os programas de formação se 

caracterizam em proporcionar conhecimentos que desenvolvam competências nos 

professores para atuar com a diversidade, como, por exemplo: capacidade social e 

pessoal para o manejo da aula; a relação com os pais e o trabalho em equipe; 

conhecimento de estratégias de ensino que atendam à diversidade do alunado; e 

informações sobre os temas a serem estudados, como organizá-los e transmiti-los. 

Sendo assim, a formação inicial precisa ter como objetivo proporcionar aos 

futuros profissionais conhecimentos gerais sobre educação e suas especificidades, 

que possibilitem a oferta de respostas mais adequadas às individualidades dos 

alunos com deficiência como também para os demais alunos.  

Mesmo com esses princípios inclusivos, muitos cursos de formação inicial 

ministram conteúdos ainda insipientes diante das necessidades e angústias dos 

futuros professores quanto à educação de pessoas com deficiência.  

Podemos constatar que o contexto inclusivo vivenciado pelas instituições de 

ensino, nas últimas décadas, desencadeou um repensar nos cursos de formação 

inicial com vistas a capacitar os docentes para atuarem frente à diversidade de seus 

alunos.  

Nesse âmbito, também podemos analisar a formação continuada dos 

professores, pois, como atesta Freitas (op. cit., p.97), a inclusão dos alunos com 

deficiência no contexto do ensino regular “[...] permite aos professores em atuação 

rever os referencias teórico-metodológicos e os incentiva, face ao enfrentamento das 

diferenças de seus alunos, a buscar uma formação continuada”.  

González (2002) pauta-se em Warnock (1978) para descrever a estrutura da 

formação continuada que possibilite uma educação mais coerente com as 

necessidades dos alunos com deficiência. Ela se apresentaria da seguinte forma: 
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a) cursos breves para todos os professores envolvidos na atenção aos alunos 

com deficiência; 

b) cursos de um ano, em turno integral, ou seu equivalente em meio turno; e 

c) cursos breves avançados. 

 

González (2002) se apropria das ideias de Parrilha (1992) para demonstrar que 

a formação continuada pode responder a uma tripla função: 

 

a) função de especialização: dirigida a docentes que se especializaram na 

atenção aos alunos com deficiência; 

b) função de atualização de conhecimentos: voltada para a melhoria e 

atualização dos conhecimentos dos professores nas questões mais 

relevantes da educação especial; e 

c) função de aprimoramento e desenvolvimento: dirigida a professores da 

educação especial, de apoio a profissionais não-docentes vinculados à 

integração (assessores, membros da equipe psicopedagógica, entre outros) 

interessados no grau superior de especialização.   

 

É importante destacamos que a formação continuada deve possibilitar um 

pensamento prático reflexivo, que busque desenvolver nos professores a 

compreensão, interpretação e reflexão das demandas educativas e culturais de uma 

escola para todos.  

Nesse sentido, Oliveira (2009) situa Jesus (2006) para destacar a função 

reflexiva da formação continuada, já que considera que a formação continuada 

precisa ser crítica e ter como ponto de partida as dificuldades e lacunas que se 

apresentaram na formação anterior.  

Além disso, destaca que a formação continuada dos professores tem um papel 

fundamental, já que pode possibilitar aos docentes condições reflexivo-criticas, tanto 

no âmbito individual quanto coletivo, que ultrapassem a dimensão pedagógica e 

apontem na direção de mudanças mais amplas.  

Ainda nesse sentido, Fernandes, Magalhães e Bernardo (2009, p. 47) 

acreditam que a formação continuada pode possibilitar uma prática educativa capaz 

de atender à diversidade. “[...] assim, ao se aperfeiçoar, o professor passa a realizar 

uma prática profissional mais integradora e eficiente”. Assim, a formação de 
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professores é uma condição necessária para que se produzam práticas mais 

inclusivas nas escolas.  

Neste sentido, comungamos com a afirmativa de Oliveira (2009, p. 73) quando 

declara que, para que uma escola se torne realmente inclusiva, precisa – entre 

outros aspectos – de investir na formação de educadores  

 

[...] críticos, reflexivos e capazes de transitar entre os saberes 
(sociais, éticos, políticos e culturais) do magistério e das diferentes 
áreas de conhecimento sobre as necessidades especiais, e, ainda, 
de construir sua identidade como pessoa e profissional, de ensinar e 
aprender e de sensibilizar-se e racionalizar a ação educativa nas 
relações intersubjetivas que estabelece com o outro, seja aluno com 
necessidades especiais ou não. 

 

Podemos observar que a formação do professor, no contexto inclusivo, 

ultrapassa ideias predeterminadas, requer reflexão e avanços em direção ao 

respeito à diversidade do aluno, o que nos instiga à busca de práticas pedagógicas 

mais coerentes com as suas condições e necessidades. 

Apesar disso, destacamos que no âmbito da formação docente, no contexto da 

Educação Profissional, apesar de terem ocorrido avanços, ainda existe uma grande 

lacuna na preparação dos profissionais de ensino voltado para a inclusão de alunos 

com deficiência. 
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6 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO IFRN: UMA 

CONTRIBUIÇÃO PARA A INCLUSÃO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA VISUAL 

 

Ao longo das últimas décadas, as instituições de ensino recebem alunos com 

deficiência, especialmente por força da legislação e de documentos vigentes, o que 

evidencia a necessidade de mudanças nas práticas pedagógicas dos professores, 

com o intuito de proporcionar o aprendizado desses alunos. Para que isso ocorra, 

necessário se faz que seja proporcionada uma formação docente consistente e 

condizente com o contexto inclusivo.  

Essa formação, para Correia (2008, p. 52), “[...] torna-se praticamente 

obrigatória, sob pena de, se assim não for, assistirmos a prestações educacionais 

inadequadas para tais alunos”.  

No contexto brasileiro, a necessidade formativa dos professores para atuar 

num contexto inclusivo encontra-se prescrita na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) nº 9394/96, em seu artigo 59, que afirma estar assegurado pelos 

sistemas de ensino aos educandos com necessidades especiais51: 

 

III. professores com especialização adequada em nível médio ou 
superior, para atendimento especializado, bem como professores do 
ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas 
classes comuns52; 

 

 

Observamos, nesse item, que a legislação prevê a existência de professores 

do ensino comum capacitados para atuar com a diversidade do alunado, envolvendo 

também os alunos que apresentam deficiência. Para que isso ocorra, é necessário 

um investimento em cursos de formação, em nível inicial ou continuado.  

Diante desse contexto, como destacamos, ocorreram alguns avanços nos 

cursos de formação bem como nas políticas educacionais de formação docente. 

Apesar disso, os desafios e limites são muitos, pois a formação ainda requer 

investimentos substanciais em vários aspectos.  

 

                                                           
51

 Nomenclatura utilizada no documento.  
52

 Grifo nosso. 
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Dessa forma, no presente capítulo, apresentaremos uma análise do processo 

formativo empreendido pelo pesquisador. As informações obtidas durante a 

pesquisa estarão organizadas em três grandes categorias, com suas subcategorias.  

Na primeira categoria, comentaremos sobre a realidade formativa dos docentes 

do curso pesquisado, tendo como subsídios a entrevista do grupo de sujeitos 

pesquisados (coordenador de curso, coordenador do NAPNE, mãe do aluno com 

deficiência visual, o aluno com deficiência visual e os professores do primeiro 

semestre do Curso Técnico em Eletrônica), e a observação direta das aulas dos 

professores.  

Na segunda categoria, versamos sobre o processo de planejamento e 

execução do curso de atualização, com base no diário de campo. 

A terceira categoria discorre sobre as contribuições do curso de atualização 

para a formação do professor, visando à inclusão do aluno com deficiência visual, 

tendo por base as informações obtidas nas entrevistas e observações do grupo dos 

sujeitos pesquisados (professores que iniciaram e finalizaram o curso com, no 

mínimo, de 70% frequência). 

 

6.1 Conhecendo os professores: a sua formação e saberes a respeito 

da inclusão do aluno com deficiência visual. 

  

 

Mencionamos, no capítulo referente à metodologia, os passos realizados 

durante a pesquisa-ação. Num primeiro momento, desenvolvemos a fase 

exploratória por meio da qual obtivermos um diagnóstico a respeito do campo da 

pesquisa, bem como dos sujeitos pesquisados. Nesse diagnóstico, havia 

informações obtidas nas entrevistas ao aluno com deficiência visual e sua mãe, o 

que nos fez conhecer a prática dos docentes.  

Buscamos ainda, através dos docentes pesquisados, informações sobre a sua 

formação e os conhecimentos referentes à inclusão dos alunos com deficiência 

visual.  

Essas informações foram necessárias para nos subsidiar na próxima fase da 

pesquisa-ação: o planejamento do projeto de intervenção, já que tínhamos como 

objetivo desenvolver um curso de atualização de acordo com as necessidades dos 

docentes.  
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Assim, no presente tópico, iremos analisar os dados obtidos nessa fase 

diagnóstica, tendo por base as entrevistas e as observações realizadas em sala de 

aula. 

 

6.1.1 A formação inicial 

 

 

Duboc (2005, p.4) assevera que a figura principal do processo de inclusão dos 

alunos com deficiência é o professor, já que é ele quem viabiliza  

 
[...] na sala de aula as condições adequadas para atender a todos os 
alunos em suas necessidades e peculiaridades, e mais que isso, 
contribuir para o desenvolvimento a fim de que possam participar, 
efetivamente, em todas as instâncias de convívio social. 

 

Dessa forma, cabe às instituições de ensino superior, responsáveis pela 

formação inicial dos futuros profissionais, prepará-los para promover a inclusão dos 

alunos com deficiência.  

Essa formação inclusiva é ratificada nas Diretrizes Nacionais para a Formação 

Inicial de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, 

quando afirma, em seu artigo 2º, que os cursos devem preparar o professor para a 

diversidade e, no seu artigo 6º, recomenda que os currículos dos cursos de 

licenciatura contemplem conhecimentos sobre as especificidades dos alunos com 

deficiência.  

Diante da pertinência dessa formação, propusemo-nos a conhecer como 

ocorreu a formação inicial dos professores pesquisados53 no contexto inclusivo, fato 

que nos proporcionou um diagnóstico dessa formação bem como informações 

preliminares sobre os conhecimentos que esses professores poderiam ter sobre os 

alunos com deficiência ou não, o que nos subsidiariam para o planejamento do 

curso de atualização para a formação continuada desses docentes. 

Sendo assim, a primeira questão versou sobre se o pesquisado teria cursado, 

durante a sua formação inicial, alguma disciplina voltada para a educação da pessoa 

com deficiência numa perspectiva inclusiva. Os resultados obtidos apontaram que 

                                                           
53

 Conforme detalhamos no capítulo 2, item sobre os sujeitos pesquisados grupo 1 e 2. 
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apenas dois professores cursaram uma disciplina direcionada à educação inclusiva, 

como podemos observar em suas falas:  

 

- Sim. A disciplina de educação inclusiva. (SE) 
 
 
- Sim. Não só educação inclusiva, como educação geral na 
sociedade, digamos assim...[...] (AL) 

 

 

Perguntamos qual a carga horária da disciplina, e os docentes afirmaram que 

foi de 60 horas. Outro docente comentou que, apesar de não ter cursado uma 

disciplina específica na área, frequentou uma disciplina que tinha, na ementa, um 

conteúdo sobre ensino da pessoa com deficiência, como podemos ver na sua fala: 

 

- Paguei uma disciplina que, na ementa, tratava do ensino para 
alunos especiais. (LU) 

 

Ao perguntarmos qual foi a disciplina cursada e a sua carga horária, o docente 

respondeu que foi Psicologia da Educação, com carga horária de 60 horas.  

Podemos observar que, dos nove professores entrevistados nessa fase da 

pesquisa, apenas dois cursaram a disciplina Educação Inclusiva, com carga horária 

de 60 horas, e um professor frequentou uma disciplina que continha, na ementa, um 

conteúdo referente à pessoa com deficiência.  

É interessante destacar que esses professores cursaram uma licenciatura, 

contudo não significa que todos os cursos de licenciatura possuem, 

obrigatoriamente, a disciplina de Educação Inclusiva, como podemos observar nas 

falas da professora, que é licenciada em Língua Portuguesa, do professor licenciado 

em Educação Física e da professora licenciada em Educação Artística, 

respectivamente: 

 

- Não, que eu me recorde, não. (FL) 

- Não, nem se falava sobre isso. (MO) 

 - Não cursei. (ZI) 
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As respostas apresentadas são dos cinco professores licenciados. Já os outros 

quatro professores, que são graduados nas áreas de Engenharia e não possuem 

licenciatura, também não cursaram disciplinas que apresentassem qualquer 

conteúdo direcionado às pessoas com deficiência e, em especial, sobre a educação 

inclusiva. 

A situação evidenciada, em que a maioria dos professores do curso não teve 

acesso a disciplinas na área de educação inclusiva, descumpre o que foi 

estabelecida pela Portaria nº 1793/94, que recomenda a inclusão de disciplinas e 

conteúdos voltados para a inclusão do aluno com deficiência, prioritariamente, nos 

cursos de Pedagogia, Psicologia e em todas as licenciaturas, como também em 

outros cursos superiores, de acordo com as suas especificidades. 

Consequentemente, ainda existem professores sem formação inicial num contexto 

inclusivo, e os que tiveram oportunidade de cursar alguma disciplina, cuja temática 

era a inclusão escolar, e apresentava uma carga horária ou conteúdo insuficiente 

para atender aos seus anseios e às suas necessidades formativas na área. 

Em relação aos docentes graduados em Engenharia Elétrica, ainda existe um 

agravante decorrente da própria característica formativa e de atuação, como 

podemos observar no objetivo do curso de Engenharia Elétrica da UFRN, proposto 

no Projeto Político Pedagógico (PPP): 

 
Formar profissional na área da engenharia elétrica, generalista em 
sua formação profissional, com conhecimentos técnico-científicos 
que o capacitem a absorver e desenvolver novas tecnologias, 
estimulando a sua atuação crítica e criativa na identificação e 
resolução de problemas, considerando seus aspectos políticos, 
econômicos, sociais, ambientais e culturais, com visão ética e 
humanística, em atendimento às demandas da sociedade. (PPP, 
2006, p.18) 

 

Sendo assim, observamos que a formação no âmbito das engenharias está 

voltada apenas para atuação do engenheiro, não existe flexibilidade e nem abertura 

para uma capacitação no âmbito da docência.  

Muitos que se tornam professores desenvolvem as suas atividades docentes 

tendo como parâmetro as observações das práticas dos docentes do curso que 

frequentaram. Sobre esse aspecto, Diniz (2012, p.18) destaca que a trajetória 

individual de um docente “[...] o induz a um percurso formador e, sem dúvida, não 

apenas marca, mas também determina sua vida profissional”. 
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Sem desconsiderar essa individualidade na história de vida docente, o curso de 

formação é condição imperativa para a qualidade do ensino e do processo de 

inclusão dos alunos com deficiência.  

Apesar disso, Martins (2011) atesta o fato de que muitas instituições de ensino 

superior ainda não se estruturaram no sentido de incluir disciplinas ou conteúdos 

relativos ao tema da inclusão de educandos que apresentam algum tipo de 

deficiência nos currículos de seus cursos. 

Essa situação apontada evidencia também, nas entrelinhas, que a sociedade 

em geral não se encontra estruturada de maneira a atuar com a diversidade das 

pessoas numa perspectiva inclusiva. Um exemplo relativo a isso é que as 

graduações – sejam elas no âmbito das engenharias, nas áreas de humanas, 

biológicas ou exatas – podem contribuir para o processo de inclusão social e 

educacional das pessoas com deficiência, entre elas as que apresentam deficiência 

visual, desde que aspectos relativos à inclusão desses sujeitos sejam discutidos 

apropriadamente. 

Quanto à formação inicial dos licenciados, Rodrigues (2005, p. 56) ratifica a 

afirmativa de Martins (op. cit.), no que tange ao despreparo das instituições 

superiores para a inclusão, quando afirma que “[...] em termos da formação inicial, 

continuamos a verificar que muitos cursos de formação de professores não 

desenvolvem a área das necessidades educativas especiais ou, por vezes, mesmo a 

omitem”. 

Esse contexto contraria a pertinência da formação inicial dos professores já 

que, nesse nível de formação, pode-se, conforme afirma Martins (op. cit.), eliminar 

muitas barreiras que, ainda hoje, impedem a inclusão dos alunos com deficiência ou 

com outras necessidades educacionais especiais.  

Nesse sentido, questionamos os docentes que tiveram acesso às informações 

sobre a educação de alunos com deficiência, no seu curso de formação inicial, sobre 

quais foram as contribuições da disciplina cursada para a sua formação. 

O professor LU mencionou que o conteúdo abordado na disciplina instigou a 

sua curiosidade sobre como lidar com aluno com deficiência, como podemos 

observar na sua fala: 
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- [...] tive muita curiosidade, por exemplo, como seria lidar com aluno 
com qualquer tipo de deficiência, que lá se abordava de maneira bem 
geral [...]. (LU) 

 

Através da fala do professor LU, observamos que, através da disciplina, ele foi 

despertado a respeito de como lidar com alunos que apresentam algum tipo de 

deficiência. A curiosidade evidenciada pode ser percebida como um aspecto 

importante do aprendizado, já que faz parte da motivação intrínseca do ser humano, 

o que o estimula a buscar conhecimentos. Nesse sentido, Feder e Reis (2009, p. 21) 

destacam que a curiosidade é definida como uma intenção que desencadeia “[...] a 

procura por conseguir informações sobre determinado assunto”.  

Essa busca por conhecimentos ou informações sobre os alunos com 

deficiência poderá minimizar medos decorrentes do desconhecido bem como 

desmistificar determinados preconceitos construídos historicamente frente a essas 

pessoas, desde que o docente continue nessa busca e na aceitação da diversidade 

presente em sala de aula. 

A professora SE declarou que a disciplina contribuiu para ela ter uma visão 

mais real a respeito da presença de alunos com deficiência em classe regular e 

sobre como atuar com eles, como constatamos a seguir:  

 

- A disciplina contribuiu para eu entender que poderia me deparar 
com alunos com deficiência e isso me ajudou na elaboração de aula. 
Mas, como a disciplina era a distância, as contribuições não foram 
tanto quanto esperava. (SE) 

 

Sendo assim, torna-se pertinente que o curso de formação inicial dos 

docentes proporcione, entre outros aspectos, a atenção às diferenças individuais, de 

modo a superar as desigualdades e ao, mesmo tempo, contribuir para que possam 

respeitar a diversidade presente nos discentes (MARTINS, 2011).  

Nesse sentido, Fernandes, Magalhães e Bernardo (2009, p. 46) afirmam que 

parece ser “[...] muito razoável que a formação inicial possibilitasse ao professor uma 

série de conhecimentos, habilidades e competências para que estes atuassem num 

contexto de diversidade”.  

Apesar disso, podemos averiguar também, na fala da professora Se, que as 

contribuições não foram tanto quanto se esperava. Tal fato nos remete à afirmativa 

de Freitas e Moreira (2011), quando apontam que as disciplinas na área da 
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educação inclusiva, por si só, não garantem a qualidade profissional e nem a 

inclusão com qualidade dos alunos com deficiência.  

Apesar disso, completam afirmando que não podem deixar de existir 

disciplinas que abordem a educação num contexto inclusivo na formação inicial, pois 

a ausência de “[...] espaços no currículo para se abordar essa temática é mais um 

agravante, para não se concretizar uma Educação Inclusiva a esse alunado” (op. 

cit., p. 70). 

O professor AL, por sua vez, declarou que a disciplina cursada foi um desafio, 

já que tiveram de refletir e construir material adaptado, voltados para o educando 

com deficiência, imprescindível, muitas vezes, para que haja uma adequação às 

necessidades apresentadas: 

 

- a disciplina foi um desafio para a gente, pois tínhamos que fazer um 
material adaptado (AL). 

 

A partir da resposta desse docente, mesmo compreendendo que a formação 

inicial, por si só, não abrange todos os conhecimentos necessários para a inclusão 

de alunos com deficiência, é preeminente um investimento inicial voltado para o 

contexto inclusivo, para que as barreiras presentes na inclusão desses alunos 

possam ser minimizadas.  

Apesar da importância dessa formação, ela se constitui como gênese da 

capacitação profissional, não podendo ser considerada como uma fase final. 

Precisamos entendê-la, pois, como a primeira fase de um processo longo e 

diferenciado de desenvolvimento do profissional da educação.  

Sobre essa questão, Mittler (2003) destaca que é preciso realizar um 

investimento de longo prazo na formação dos professores, começando pela 

formação inicial e se estendendo ao longo do exercício profissional do educador, 

através da formação continuada. 

Diante desse contexto, consideramos pertinente analisar alguns aspectos 

relativos à formação continuada desses docentes no contexto da educação 

inclusiva, já que evidenciaram ser a formação inicial incipiente diante da real 

necessidade presente na inclusão dos alunos com deficiência, entre os quais 

aqueles que apresentam deficiência visual. 
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6.1.2 A formação continuada no IFRN 

 

Segundo Mayán (2014), a formação inicial do professor com vistas a atender à 

diversidade do alunado é insuficiente, o que é pouco questionado. O certo é que o 

desenvolvimento da prática profissional não pode e nem deve depender, de forma 

exclusiva e prioritária, da formação inicial.  

Ainda sobre esse aspecto, Miranda (2008) reforça a ideia de que a formação 

inicial não consegue atender sozinha a toda a tarefa de formação, mesmo sendo 

uma etapa muito importante no conjunto do processo total da formação docente. 

A formação inicial não é a etapa final da formação docente. Esta se configura 

como um processo contínuo e, por isso, a formação continuada torna-se também 

uma fase pertinente. Miranda (op. cit., p. 119), por sua vez, ratifica que a formação 

precisa “[...] ser concebida como um continuum, ou seja, um processo de 

desenvolvimento ao longo e ao largo da vida”.  

No contexto da inclusão dos alunos com deficiência, Fernandes, Magalhães e 

Bernardo (2009) afirmam que a formação continuada dos professores lhes possibilita 

uma prática educativa mais condizente com a diversidade de seu alunado com 

deficiência, buscando identificar e responder eficazmente às necessidades desses 

alunos.  

Diante desses aspectos, indagamos aos professores pesquisados se 

participavam ou participaram de algum curso na área da educação inclusiva, que 

curso(s) fizeram, e qual (is) a (s) sua (s) carga (s) horária (s) e a instituição que o(s) 

ministrou (ministraram).  

Apenas um professor respondeu afirmativamente, como podemos identificar 

em sua fala:  

 

- Fiz um curso de 110h, na época, pelo CEFET, o instituto então era CEFET, 
aqui em Natal”. O curso, que foi de forma intensiva, tinha como objetivo 
implantação de núcleos para a Educação Especial [...] (MO). 

 

A afirmativa conduziu para outro questionamento sobre as contribuições desse 

curso para a sua formação docente, e ele respondeu: 
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- A gente passou a ter outra visão, em relação à educação dessas 
pessoas, [...] o que achei muito interessante a experiência que a 
gente teve lá, o pessoal da organização preparou a sala e entrou um 
professor e começou a fala com a gente e ninguém percebeu que ele 
só tinha 20% da visão.  

 

Destacamos, na fala do professor, o fato de ele ter oportunidade de obter outra 

compreensão em relação à educação dessas pessoas, principalmente devido à 

experiência vivenciada com um professor que apresentava deficiência visual. Sendo 

assim, esse conhecimento a respeito da inclusão poderá desencadear novas 

práticas em sala de aula referentes à inclusão do aluno com deficiência visual bem 

como dirimir os medos decorrentes do desconhecido.  

Nesse sentido, ratificamos a afirmativa de Fernandez, Magalhães e Bernardo 

(2009) quando afirmam que a formação continuada pode favorecer uma prática mais 

integradora e eficiente. Dessa forma, a garantia dos processos de formação 

continuada “[...] tem uma grande importância, por se constituir como espaço para 

reflexão e proposição de ações para o alcance das transformações que se fazem 

necessárias” (VIEIRA, 2017, p. 108). 

Já os demais docentes pesquisados responderam negativamente à questão. 

Essa negatividade, no que tange à formação continuada, reflete uma situação 

corriqueira na vida docente: a incompreensão, mesmo que inconsciente, do 

inacabamento da nossa formação.  

Nesse âmbito, Mayán (2014, p. 37) declara que existe uma cultura em um 

considerável grupo de professores  

 

[...] que parte del supuesto inconsciente de que el saber es algo que 
se adquiere en um momento dado y cuyo domínio queda garantizado 
com la obtención del título, a partir de esse momento la experiência 
hará todo lo demás. Sin embargo esta suposición se asienta sobre 
premissas erróneas. Premisas que pivotan sobre un imaginário 
basado em los conceptos de inmovilidad y uniformidade del 
conocimiento, de lo que hay que enseñar, de como hacerlo y de 
quien es el sujeto a educar em cada sociedade y em cada momento 
determinado54. 

                                                           
54

 Tradução: [...] que parte do suposto inconsciente de que o saber é algo que se adquire em um 
dado momento e cujo domínio é garantido com a obtenção do título, e, a partir desse momento, a 
experiência elaborará todos os demais. No entanto esta suposição se assenta em premissas 
errôneas. Premissas que pairam sobre um imaginário baseado nas concepções de imobilidade e 
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Diante disso, apreendemos que não existe uma necessidade – no imaginário 

docente – de que a formação precisa ser uma prática constante na vida dos 

profissionais de ensino. 

Dessa forma, torna-se oportuno conduzir o professor para uma reflexão, uma 

mudança de postura sobre o processo de formação continuada, principalmente 

daqueles que exercem o magistério, mas que não cursaram uma licenciatura ou 

disciplinas pedagógicas.  

Tal aspecto pode ser possibilitado pela instituição de ensino, da qual o 

professor faz parte, por meio de uma cultura de formação continuada, pois, 

conforme atesta Silva e Martins (2012), a escola também se constitui como um 

espaço formador.  

Diante disso, questionamos os docentes pesquisados se na instituição de 

ensino onde lecionavam – no caso o IFRN – existia algum tipo de formação voltada 

para a inclusão escolar de pessoas com deficiência, mais especificamente da 

pessoa com deficiência visual.  

Dos professores pesquisados, apenas um comentou que a instituição discutiu 

algo referente à inclusão do aluno com deficiência visual, pelo fato de um aluno ter 

ingressado no ensino superior, como podemos observar a seguir: 

 

- No semestre passado agente teve um aluno que ele tinha 
deficiência visual, ele era da licenciatura, mas ele não foi meu aluno. 
De qualquer forma foi discutido o tema em reuniões pedagógicas que 
a gente tem toda semana e, por algumas vezes, acho que umas três 
ou quatro, a gente discutiu esse ponto sendo que muitas dessas 
foram voltadas para os professores desse aluno, então eu participei 
de algumas e outras não, justamente por não dá aula pra ele. (LU) 

 

Observamos, por meio da fala do docente, que ocorreram discussões a 

respeito do aluno com deficiência visual em poucas reuniões pedagógicas, o que 

não se configura, necessariamente, como uma formação continuada, já que um dos 

objetivos dessa formação é a construção de novos paradigmas e novas 

perspectivas, e a instituição de ensino pode se configurar como um dos espaços 

                                                                                                                                                                                     
uniformidade do conhecimento do que há de ensinar, de como fazê-lo e de quem é o sujeito a educar 
em cada sociedade e em cada momento determinado.  
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dessa formação, proporcionando a relação teoria e prática, tanto requerida para a 

reflexão da prática pedagógica no contexto inclusivo. 

Já os demais docentes comentaram que a instituição não ofertou nenhum tipo 

de formação continuada ou que eles não tinham conhecimento sobre o fato, 

conforme podemos averiguar em suas falas: 

 

- Que eu saiba não. (SE) 

- Desconheço. (MV) 

- [...] eu não tenho certeza dessa resposta, não sei lhe dizer se ele 
faz, não posso ser injusta e dizer que o IF não promove, mas assim, 
não que eu tenha tido conhecimento. Por exemplo, o tempo que eu 
estou aqui ter sido chamada convocada a participar de algum curso 
desta natureza, de fato, não (FL). 

- Eu já trabalhei no campus de João Câmara e agora aqui na Zona 
Norte e nunca ouvi nenhum trabalho de capacitação nesse intuito 
(AL). 

- Que eu tenha conhecimento, não (ZI). 

- Também não (LR) 

- Não (AR). 

- Olha, se tem acontecido não tem chegado até a gente, não (MO). 

 

Corroborando com as respostas dos docentes acima, o coordenador do curso 

Técnico de Eletrônica também declara a inexistência de um curso de formação 

continuada na instituição, voltado para a inclusão do aluno com deficiência, como 

observamos na sua fala: 

 

- Não, nunca ouvi falar, não (PI) 

 

A coordenadora do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades 

Específicas também teve a mesma resposta dos demais: 

 

- Não que eu conheça (MA) 

 

Essa situação contraria os princípios orientadores do próprio Projeto Político 

Pedagógico do IFRN, quando, em uma das suas diretrizes para a formação 
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continuada dos seus servidores, aponta para o “[...] desenvolvimento de uma política 

interna de formação continuada para os servidores, de acordo com a 

regulamentação da carreira de docentes e da carreira de técnicos-administrativos” 

(DANTAS; COSTA, 2012, p. 211). 

Existe ainda outro agravante nesse sentido da falta de cursos de formação 

continuada: o próprio regimento do NAPNE, em seu artigo 13º, declara que uma das 

atribuições do núcleo é promover eventos que envolvam a sensibilização e 

capacitação de servidores. 

Assim, mesmo apontando a realização de uma política de formação 

continuada, na prática, não houve ações sistemáticas voltadas para a inclusão de 

alunos com deficiência. 

Outro aspecto negativo da ausência dessa formação continuada, no local de 

trabalho, é o fato de que existem docentes não licenciados que precisariam de uma 

formação mais pedagógica. Tal fato é evidenciado por Santos (2010, p.10), ao 

afirmar que “[...] sempre se observa a necessidade de formação pedagógica para 

esses profissionais, principalmente os que atuam nos cursos da educação básica, 

como os cursos técnicos de nível médio, sendo essa formação já em exercício”.  

Sabemos que o contexto inclusivo requer um olhar mais atento à formação 

continuada dos docentes para atuar com alunos que apresentam algum tipo de 

deficiência. É preciso elaborar e desenvolver, de forma sistemática, programas de 

formação que possibilitem aos professores empreenderem práticas mais coerentes 

com as necessidades dos alunos. 

A respeito dessa situação, Nóvoa (1992, p. 19) destaca que “[...] é preciso fazer 

esforço de troca e de partilha de experiências de formação, realizadas pelas escolas 

e pelas instituições de ensino superior, criando progressivamente uma nova cultura 

da formação de professores”.  

Após analisarmos o contexto formativo dos professores pesquisados, podemos 

observar que, a partir da formação inicial, perpassando pela formação continuada, 

tanto no âmbito individual quando desenvolvida pela instituição de ensino – o IFRN 

existe uma carência no âmbito da preparação voltada para a inclusão dos alunos 

com deficiência.  

Por compreendermos que a formação continuada dos docentes realizada 

também no próprio espaço de trabalho proporciona uma reflexão-ação no 

desenvolvimento da prática pedagógica voltada para a inclusão, é que a pesquisa 



201 
 

empreendida na área de formação continuada assume um papel educacional, ao 

possibilitar a construção de novos conhecimentos na área da inclusão do aluno com 

deficiência visual.  

Preconizamos que, para desenvolvermos um curso de formação continuada, é 

necessário que ele esteja atrelado aos saberes, dificuldades, necessidades, anseios 

e expectativas dos docentes que lecionam ao aluno com deficiência visual.  

Assim, no próximo tópico, iremos apresentar, resumidamente, alguns dos 

saberes dos docentes pesquisados, quanto à inclusão do aluno com deficiência 

visual, e as sugestões de temáticas a serem trabalhadas no curso de formação 

continuada voltado para os professores do Ensino Médio Integrado do IFRN. 

 

6.1.3 Saberes pedagógicos e experienciais voltados para a inclusão do 

aluno com deficiência visual55. 

 

A inclusão vivenciada nas últimas décadas pelas instituições de ensino tem 

evidenciado, entre outros aspectos, a urgência de novas formas de organização da 

prática pedagógica do professor. 

Para Fernandes, Magalhães e Bernardo (2009), o contexto inclusivo exige 

novos saberes e habilidades56. Pimenta (2002) afirma que a constituição da teoria 

pode ocorrer a partir da prática docente. Por essa razão, elencamos questões que 

nos possibilitaram informações a respeito dos conhecimentos prévios dos docentes 

pesquisados, cujas fontes podem ter sido provenientes da prática docente, da teoria 

ou do senso comum.  

A título introdutório, iremos apresentar alguns pontos observados nas 

respostas dos entrevistados sobre os aspectos pedagógicos voltados para o aluno 

com deficiência visual.  

Quanto às respostas dos demais docentes que participaram da pesquisa inicial, 

mas não finalizaram o curso, neste momento, elas serviram como parâmetros para 

sabermos as necessidades formativas dos docentes e, assim, planejarmos os temas 

a serem abordados no curso.  

                                                           
55

 Nesse tópico, iremos apenas pontuar alguns aspectos, com o intuito de justificar a pertinência do 
curso de atualização desenvolvido. Em outra categoria, iremos detalhar e analisar algumas questões 
da entrevista, relacionando também com a observação.  
56

 Essa perspectiva não nega os saberes adquiridos pelos docentes em outros contextos. 
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O primeiro aspecto explorado na entrevista, no quesito dos saberes sobre a 

deficiência visual, foi sobre o que os professores compreendiam a respeito da 

deficiência visual, pois consideramos que, ao conhecer o discente e suas 

necessidades, eles poderão desenvolver uma prática pedagógica mais condizente 

com essas necessidades. 

As respostas dos docentes variaram do senso comum, perpassando pela 

ênfase nas dificuldades dos alunos até à falta de informação, como podemos ver 

nas respostas a seguir, as quais dividimos em dois grupos: limitação visual atrelada 

a visão médica e falta de conhecimento. 

 

Grupo 1: Limitação Visual e a visão Médica 

 

No imaginário social, a falta de visão traz implicações negativas para a vida 

cotidiana das pessoas com deficiência visual, pelo fato de que a visão é o sentido 

que mais utilizamos para ter acesso às informações. Esse tipo de percepção 

observamos nas falas dos seguintes docentes: 

 

- É uma deficiência que vai ter dificuldade de processar de uma 
forma geral a imagem, o que vai gerar alguma dificuldade de 
interpretação, de leitura, de identificar uma imagem, ter dificuldade 
de ver vídeo (AL). 
 
- Sei pouquíssimo. Sei que isso implica em dificuldades na vida 
cotidiana dele, mas tem dificuldades específicas. Quanto à qualidade 
de vida que eles venham a ter, só sei no senso comum (LR). 
 
- A pessoa não enxerga direito, ela tem dificuldades para se 
locomover, para enxergar as coisas, é, com certeza é muito difícil 
porque a gente vive num mundo muito visual, telas, cores. E a 
pessoa não conseguindo ver, eu acredito que seja muito difícil, mas 
eu ainda não tenho noção do dia-a-dia dele, nem de outra pessoa 
com deficiência. (MV) 

 

Averiguamos, então, que a ênfase sobre a deficiência visual encontra-se mais 

na “incapacidade”, nas dificuldades do que nas possibilidades. Na fala do professor 

AL, a ideia de restrição do desenvolvimento do aluno com deficiência visual “[...] 

justifica-se pela supervalorização da visão na aquisição do conhecimento” (NUNES; 

LOMÔNACO, 2010, p. 58).  

Esse contexto torna-se mais preocupante ao retomarmos à sua formação 

inicial, pois ele afirmou ter cursado disciplina de Educação Inclusiva. Tal fato nos 
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conduz a duas possíveis hipóteses: na primeira, que houve debate sobre o conceito 

mais pedagógico da deficiência visual, em que se apresentou a necessidade desse 

aluno, destacando os aspectos pedagógicos, porém, o discente-professor 

memorizou mais a dificuldade, algo que é tendencioso na maioria das pessoas; 

outra hipótese é que o curso de formação inicial tenha abordado apenas a visão 

médica da deficiência visual, o que nos transporta à necessidade da revisão do 

currículo para que realmente venhamos a considerar o sujeito como aprendiz, 

independentemente da sua condição. 

Já nas falas de LR e MV, o desconhecimento sobre as possibilidades da 

pessoa com deficiência visual “[...] ocasiona uma generalização indevida, ou seja, 

acredita-se que todos os cegos, por serem cegos, têm as mesmas características e 

incapacidades” (NUNES; LOMÔNACO, 2008, p. 121).   

Ainda sobre esse posicionamento, Gil (2000, p. 5) destaca que a ênfase no que 

falta, na limitação, pode desencadear sentimentos como desprezo, indiferença, 

chacota, piedade ou pena. “Esses sentimentos, por sua vez, provocam atitudes 

carregadas de paternalismo e de assistencialismo, voltadas para uma pessoa 

considerada incapaz de estudar, de se relacionar com os demais, de trabalhar e de 

constituir família”. 

Em outras respostas observamos mais uma concepção médica sobre a 

deficiência visual, como podemos observar na fala da professora FL, que destaca a 

ausência da visão, desconhecendo a existência dos resíduos visuais presentes nos 

discentes com Baixa Visão, como vemos a seguir:  

 

- Bom, eu entendo que é quando a pessoa não tem 100% da visão 
(FL) 

 

Podemos observar que essa concepção sobre a deficiência visual se encontra 

restrita à limitação visual, o que pode desencadear uma percepção focada nessa 

limitação e não no ser humano integral (NUNES; LOMÔNACO, 2008), 

É compreensível essa percepção atrelada à visão médica, já que foi esse 

conceito que predominou ao longo de muitas décadas, ratificada na maioria dos 

conceitos apresentados pelos autores sobre a deficiência visual, já que transitam 

mais sob uma perspectiva médica, voltada para a acuidade visual e para a perda da 
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visão, como podemos perceber em Martín e Ramírez (2003, p. 43), ao definir a 

cegueira como “[...] ausência total de visão ou a simples percepção de luz”. 

Refutando essa perspectiva médica, Masini (1993, p. 62) adota a definição 

mais pedagógica da cegueira, que é proposta pela American Foudation for the Blind 

(1975): 

 

[...] a criança cega é aquela cuja perda de visão indica que pode e 
deve funcionar em seu programa educacional, principalmente através 
do uso sistema Braille e de aparelhos de áudio e de equipamentos 
especial, necessários para que alcance seus objetivos educacionais 
com eficácia sem uso da visão residual. 

 

Nesse mesmo sentido, os Parâmetros Curriculares Nacionais: adaptações 

curriculares (BRASIL, 1998, p. 26) também apresentam a cegueira, já que menciona 

que a   

[...] cegueira representa a perda total ou o resíduo mínimo da visão, 
que leva o indivíduo a necessitar do Método Braille como meio de 
leitura e escrita, além de outros recursos didáticos e equipamentos 
especiais para a sua educação.  

 

Em relação à Baixa Visão, podemos destacar que diz respeito à  

 

[...] capacidade, quando menos, para percepção de massas, cores e 
formas, e por limitação para ver de longe, embora com possibilidade 
para discriminar e identificar objetos e materiais situados no meio 
próximo a uma distância de poucos centímetros; quando mais, a 
poucos metros. O resíduo visual pode permitir a leitura de grandes 
cartazes, embora não se dê a leitura funcional em tinta, inclusive com 
meios específicos. (MARTÍN E RAMÍREZ, 2003, p. 43). 

 

Podemos observar, assim, que conhecer as especificidades da deficiência 

visual possibilita que o docente desenvolva a sua prática pedagógica coerente com 

o aluno, não o enquadrando como um sujeito apenas que não tem visão, mas que – 

por meio de adaptações realizadas em sala de aula – o docente favoreça o seu 

processo de ensino-aprendizagem, seja ele cego ou apresente Baixa Visão. 

Essa compreensão mais pedagógica da deficiência visual pode nos conduzir a 

uma reflexão sobre um padrão de normalidade que é imposto, muitas vezes, aos 

alunos com deficiência, denominado de deficiência secundária, que pode criar 



205 
 

barreiras físicas, educacionais e atitudinais, que dificultam a participação da pessoa 

com deficiência e que, muitas vezes, potencializa a necessidade da pessoa com 

deficiência, já que o obstáculo externo é maior do que a própria deficiência 

(VYGOTSKY, 1997).  

 

Grupo 2 – Falta de conhecimento  

 

Além das respostas anteriores, outros docentes afirmaram desconhecer 

quaisquer informações sobre a deficiência visual, como averiguamos a seguir: 

 

- Não sei (AR) 

- Teoricamente, não sei (ZI) 

 

A princípio, podemos empreender que os docentes trazem esse 

desconhecimento no que tange ao sentido teórico-científico, mas que pode existir 

uma compreensão mais simples, mais do senso comum e que não foi exposta.  

Apesar disso, destacamos que a falta de conhecimento  

 

[...] sobre as necessidades especiais caracteriza-se como um dos 
principais potencializadores da marginalização das diferenças, bem 
como da falta de serviços que atendam às necessidades individuais, 
impasse encontrado não só na educação básica como também no 
ensino superior (HAYASHI; MACHADO; ETO; YAMANIHA; AUSEC, 
2012, p 81). 

 

Analisando as informações obtidas nas entrevistas com os docentes, nas quais 

se evidencia a falta de conhecimento sobre as necessidades específicas de cada 

aluno com deficiência visual, ultrapassando a generalização bem como o 

desconhecimento sobre as potencialidades desses discentes, tais aspectos tornam-

se fundamentais para que ocorram sistematicamente estudos e formações sobre a 

inclusão dos alunos com deficiência, seja ela visual ou envolva outro tipo de 

necessidade especial.  

Pontuaremos, a seguir, algumas questões situadas na entrevista que visavam 

o embasamento para o planejamento do curso. Contudo, em outro momento, iremos 

detalhar várias outras questões pedagógicas direcionadas aos docentes, com o 

intuito de analisarmos algumas contribuições do curso de atualização empreendido.  
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Segundo Nunes e Lomônaco (2010), a ausência de visão por parte do aluno 

com deficiência visual desencadeia adaptações para que as informações visuais 

cheguem ao discente por outras vias. Sendo assim, o processo de ensino-

aprendizagem do aluno com deficiência visual perpassa por adaptações em sala de 

aula que lhes possibilite utilizar o resíduo visual e os demais sentidos, como o tato e 

audição.  

Diante disso, uma das questões da entrevista versou sobre as adaptações 

pedagógicas que podem ser realizadas em sala de aula, voltadas para a inclusão do 

aluno com deficiência visual.  

O docente AL iniciou sua fala apontando a complexidade da inclusão do aluno 

com deficiência visual, destacando que, muitas vezes, esse aluno quer ser incluído 

sem que seja tão evidente essa inclusão57, de forma que ele não se sinta diferente 

dos demais.  

Depois afirma que, sobre a adaptação, seria interessante que a instituição 

provesse condições para adaptar o material a ser utilizado na disciplina, como 

podemos ver a seguir: 

 

- [...] seria interessante que a instituição tivesse equipamentos que 
nos ajudasse a adaptar o material e num contra turno eu orientasse 
um bolsista de Física para tirar as dúvidas e esse bolsista 
conseguisse mostrar para o aluno tentar apalpar. Esse tipo de aula 
não seria apenas para a Baixa Visão, o uso de maquete também 
serviria para os outros alunos com baixo rendimento, déficit 

intelectual (AL) 
 

Na sua fala, podemos constatar três questões. A primeira refere-se ao papel da 

instituição no processo de inclusão do aluno com deficiência visual, quando afirma a 

necessidade da existência de equipamentos para ajudar na adaptação do material. 

Esse aspecto foi ratificado por outro docente, como podemos observar a seguir: 

 

- Dependendo do nível de deficiência do aluno, eu acho que a 
instituição deveria estar preparada em todos os sentidos: no sentido 
de deslocamento, de espaço, de materiais táteis, de teclados que 
sejam teclados em braile, certo? Todos os materiais possíveis que 

                                                           
57

 Nesse caso, para o professor as ações desenvolvidas em sala de aula frente ao aluno com 
deficiência na fase da adolescência pode desencadear um sentimento de não pertencimento, já que 
pode ele pode se considerar muito diferente dos demais, por isso aponta que essa inclusão não seja 
muito evidente.   
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poderiam, com tecnologia adaptada, relacionada às deficiências 
(MO). 
 

Ao concebermos que a inclusão envolve toda a comunidade escolar, o sistema 

escolar tem o seu papel no sentido de fornecer condições (sejam elas em termo de 

estrutura física, pedagógica ou de formação) aos docentes e aos discentes com 

deficiência, para que a inclusão seja uma realidade na instituição de ensino. Nesse 

sentido, O‟Brien e O‟Brien (1999, p. 55) destacam que o sistema de ensino “[...] pode 

ser adaptado para tornar mais fácil o trabalho que se pretende realizar”.  

Ainda sobre essa responsabilidade da instituição de ensino, a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação 9394/96 estabelece, em seu artigo 59, que os sistemas de 

ensino deverão assegurar currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 

organizações específicas para atender às necessidades dos alunos com deficiência.  

Assim, ao receber os alunos com deficiência, é necessário que a instituição de 

ensino regular promova meios para que os discentes possam participar das 

atividades em classe e fora dela. Ou seja, eles não devem ser inseridos apenas 

fisicamente, mas, sim, incluídos na dinâmica existente em sala de aula, sendo 

imprescindível que as adaptações pedagógicas necessárias sejam efetivadas. 

Diante disso, ficou evidente, nas respostas de AL e de MO, que o IFRN não 

fornece a estrutura de trabalho adequada, seja no sentido dos recursos didáticos, 

humanos ou físicos necessários para facilitar o processo de inclusão do aluno com 

deficiência visual. 

Outro aspecto situado por AL foi sobre as redes de apoio, como o professor 

especialista que o docente referendou na figura do bolsista, que não descartamos 

como componente importante no processo de ensino-aprendizagem do aluno com 

deficiência visual. Esta seria a segunda questão, que averiguamos na fala desse 

professor.  

É pertinente situarmos que, mesmo pontuando a ausência de recursos voltados 

para o aluno com deficiência visual, o professor não se exime da sua 

responsabilidade nesse processo, destacando o seu diálogo com o bolsista, caso 

houvesse na instituição o apoio necessário. Essa é a terceira questão averiguada no 

discurso do referido docente.  
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Explorando as entrevistas de outros docentes, constatamos que a adaptação 

curricular estava voltada para adaptação de materiais didáticos e estratégias de 

ensino, como podemos observar nas suas falas a seguir: 

 

- Acredito que são os materiais didáticos (SE) 

 
- Adaptação de material visual. Não tenho muito conhecimento sobre 
isso. Para mim seria aumentar a letra (AR) 
 

- O que a gente vem fazendo é algo, imprimir o material, prova ou 

apostila, imprimir numa fonte maior pra ele. É também, ao escrever 

no quadro, na turma dele, eu tenho o cuidado de escrever com a 

letra um pouco maior e também na hora da explicação ou na hora de 

ler alguma coisa que tem no quadro eu sempre acompanho 

apontando pra onde estou lendo, né e falando pausadamente aquilo 

que estou lendo ai só depois explico melhor (LU). 

 

Resumidamente, as adaptações curriculares para os docentes se 

configuram praticamente sobre dois aspectos: o primeiro seria a adaptação da 

instituição de ensino através de fornecimento de materiais, recursos, adaptação da 

estrutura física; e o segundo encontra-se voltado par a adaptação do material e de 

algumas estratégias, em sala de aula, o que compreende a adaptação de pequeno 

porte.   

Apesar de os docentes pontuarem alguns elementos da adaptação 

curricular, essa se configura de uma forma mais ampla e pode se apresentar 

também sob duas categorias, sendo elas adaptações de acesso ao currículo e nos 

elementos curriculares. A primeira refere-se às modificações de elementos como 

recursos especiais, materiais ou de comunicação. Já as adaptações nos elementos 

curriculares têm como objetivo adequar o ensino; a avaliação e os conteúdos 

ministrados, respeitando a temporalidade de cada aluno e o tipo de necessidade. 

Um exemplo dessa adaptação é a adoção de métodos e técnicas de ensino 

específicas para o aluno com deficiência visual (MACHADO, 2011). 

Além desses aspectos, as respostas demostram também o pouco 

conhecimento sobre as reais necessidades do aluno com deficiência visual, já que 

existe uma variedade de especificidades referentes a essa deficiência, pois existem 

aqueles alunos que já nasceram com deficiência visual e que têm suas 
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características peculiares, outros que a adquiriram, em períodos diversos, os quais 

também têm suas particularidades.  

Assim, ao conhecermos as reais peculiaridades e necessidades do aluno com 

deficiência visual, podemos desenvolver uma prática pedagógica que facilite o 

aprendizado desse discente. Por exemplo, no caso do Professor LU, responsável 

pela disciplina de Matemática, ao conhecer as particularidades do discente, poderia 

utilizar outras alternativas de ensino, ultrapassando o uso apenas de aulas 

expositivas, adaptando-as através das estratégias e recursos didáticos que fossem 

mais coerentes com as necessidades do discente com deficiência visual. 

Segundo Lima e Lima (2009), é possível, durante a aula de Matemática, a 

utilização pelo docente de materiais concretos e tridimensionais, dentre eles o 

geoplano, figuras geométricas tridimensionais, multiplano. Além deles, o Sorobã, o 

Tangran, o Material Dourado, o Disco de Fração, entre outros materiais concretos, 

que podem ser utilizados durante as aulas dessa disciplina, no intuito de contribuir 

para o melhor desenvolvimento das atividades propostas. 

Atrelada a essa questão, perguntamos ainda sobre as estratégias utilizadas em 

sala de aula para facilitar o processo de ensino-aprendizagem do aluno com 

deficiência visual. O professor AR comentou que, como a sua disciplina é 

Informática, a sua aula é desenvolvida praticamente utilizando o computador e, por 

isso, o discente pode utilizar os artifícios de acessibilidade do computador. E, caso 

ministre alguma aula expositiva, ele procura colocar o aluno mais próximo dele, no 

sentido de poder melhor interagir com o discente. Tal fato nós percebemos em sua 

resposta: 

 

- A minha disciplina é muito no computador. Então, meu material vai 
on-line, ele baixa no computador e visualiza. Então, ele tem as 
ferramentas que o computador proporciona a ele. Quando eu passo 
alguma coisa de apresentação, eu procuro colocá-lo na cadeira da 
frente (AR). 

 

O computador é um dos recursos que podemos utilizar em sala de aula e que 

facilita o acesso ao conteúdo pelo aluno com deficiência visual (cego e com Baixa 

Visão), pois, segundo Ventavoli (2012, p. 44), 

 

[...] beneficia o desenvolvimento como um todo dos portadores de 
necessidades especiais, facilitando a aquisição de conhecimentos 
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com recursos de leitura, escrita, entre outros e a independência com 
o acesso integral a conteúdos em formato digital, que somente era 
possível com a transcrição para o sistema Braille ou o auxílio de 
indivíduos com visão normal que se dispõe a ler para os indivíduos 
com deficiência visual – ledor. 

  

Apesar disso, observamos, durante a pesquisa, que, em uma das aulas, o 

discente não se utilizava outras ferramentas de acessibilidade, apenas aumentava a 

imagem na tela.  

Esse aumento da letra ou da imagem da tela facilita o acesso à informação 

pelo aluno com Baixa Visão ou Visão Subnormal, mas, durante esse processo, o 

docente precisa estar atento a outros aspectos. A respeito disso, Sá, Campos e 

Silva (2007) destacam que o professor precisa considerar, quanto ao processo de 

ensino-aprendizagem do aluno com Baixa Visão ou Visão Subnormal, aspectos 

como: 

 

 analisar a qualidade e nitidez do material utilizado pelo aluno, como letras, 

números, figuras, desenhos com bom contraste figura/fundo; 

 observar se o espaçamento entre as letras, palavras e linhas estão 

adequados às necessidades do aluno;  

 utilizar papel fosco para evitar a claridade; e 

 explicar, por meio de palavras, as tarefas a serem desenvolvidas em sala e 

extraclasse. 

 

Outro elemento que averiguamos, foi que – assim como o docente afirmou na 

sua fala – durante a sua apresentação da atividade no Datashow, ele ampliou mais a 

letra na tela. Apesar disso, o docente utilizava, em vários momentos, pronomes 

demonstrativos como “aqui” e “isso”, sem mencionar a que se referia.  

O uso dos pronomes demonstrativos, sem descrever a que se refere, é um dos 

vários aspectos que deve ser revisto pelos docentes. Segundo Bruno e Mota (2001), 

algumas medidas podem facilitar o ensino do aluno com deficiência visual, seja ele 

cego ou com Baixa Visão, como por exemplo: 

 

 identificar-se quando for conversar com o aluno que apresenta deficiência 

visual; 



211 
 

 lembrar que a leitura e a escrita, utilizando o sistema Braile, são mais lentas, 

requerendo mais tempo do aluno; 

 orientar o aluno que apresenta visão subnormal para sentar em um espaço 

que não receba luz de frente; 

 quando possível, gravar as aulas; 

 se necessário, oferecer ajuda e, se não souber como, pedir explicações ao 

próprio aluno ou a um profissional especializado; e 

 nunca dizer “ali”, “aqui”, porém descrever o lugar exato dos objetos, 

utilizando expressões58, como: a sua frente, em baixo de, entre outros. 

 

Outro aspecto mencionado pelo docente foi o fato de colocar o aluno na 

cadeira da frente ao dar aula expositiva, fato que Ni destacou em sua fala ao 

questionarmos que estratégias os docentes realizavam, em sala, que o ajudava a ter 

acesso às informações, como averiguamos a seguir: 

 

- Eu sento na frente [...], eles ampliam as letras, deixam eu sentar na 
frente. (NI) 
 
 

Em outras respostas, dois professores mencionaram que utilizavam mais aulas 

dialogadas e expositivas, como podemos constatar: 

 

- As estratégias que uso são mais aulas expositivas dialogadas. 
Tento passar filme e atividades com eles para fazerem em casa ou 
em grupos. (LR) 
 
- Minhas aulas são mais conversas, eu geralmente trago algum tema 
para sala de aula, por exemplo, na turma dele trabalhamos o 
conceito de artes, então debatemos bastante sobre artes. Passo 
vídeo, comentamos, faço leitura de imagem com ele, é uma aula 
bastante dinâmica. (ZI)  
 
- Eu pensei sobre o que iria fazer no início. Eu dou algumas aulas 
muito dinâmicas, que falam do dia-a-dia. Eu converso com eles sobre 
o cotidiano, muitos pensam que Física é apenas cálculo, mas Física 
não tem nada de cálculo. [...] tento fazer isso com um diálogo para 
ele pensar mais sobre aquilo e eu percebo que ele participa muito 
(AL).  

 

                                                           
58

 Grifamos essa parte como elemento retificador do nosso comentário a respeito do uso de 
pronomes demonstrativos pelo professor Ar durante as observações realizadas em sua aula. 
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Percebemos, nas falas dos docentes acima situadas, a ênfase no uso da voz, 

já que as aulas são mais de cunho expositivo-dialogada. Essa estratégia torna-se 

pertinente já que possibilita ao aluno com deficiência visual utilizar um dos sentidos - 

no caso a audição – para ter acesso ao conteúdo ministrado em sala de aula. 

Camargo, Nardi e Veraszto (2008) destacam a importância da fala na aprendizagem 

do aluno com deficiência visual, mas, ao estudarem a comunicação em sala de aula, 

notaram as dificuldades comunicacionais em caso de conteúdos vinculados a 

representações visuais sem a devida adaptação, inclusive nas aulas de Física. 

Dessa forma, é importante compreendermos que a utilização apenas de uma 

estratégia inadequada, utilizada em sala, pode impedir que sejam exploradas outras 

alternativas de aprendizagem, de forma a atender à diversidade presente nesse 

ambiente. Por exemplo, no caso do professor LR, em uma das suas aulas 

observadas, percebemos que o discente NI dormiu durante a aula, pois os slides 

estavam inadequados (a fonte era branca e pequena, a imagem do slide em cor 

cinza), o que desestimulou a atenção desse aluno. 

Já na aula da professora ZI, o discente participou das atividades, mas 

consideramos que existiam outras estratégias que também poderiam ser exploradas, 

dependendo do contexto da aula, tornando-a mais atrativa, como a observação, a 

exploração dos objetos, de animais, de plantas, de ambientes reais (na medida do 

possível). O uso de materiais concretos e/ou a sua audiodescrição precisariam estar 

presentes nas aulas (LIMA; LIMA, 2009).  

Por isso, é preciso ter uma percepção da necessidade do discente, utilizando 

outras estratégias que possibilitem o manuseio de objetos que são pertinentes para 

o aprendizado do aluno. Vemos essa questão quando o professor AL utilizou 

exemplos do cotidiano para explicar um assunto de Física e, em uma das aulas 

observadas, pegou uma cadeira da sala de aula para explicar o assunto relativo à 

força. Observamos que o aluno NI participou muito da referida aula.  

Outro docente que possibilitou que o aluno com deficiência visual explorasse 

outros sentidos foi MV que, em suas aulas de Laboratório de Eletrônica, permitiu que 

o discente manuseasse os instrumentos vinculados a essa área. Averiguamos isso 

também na sua resposta à entrevista, no que tange à estratégia utilizada em sala de 

aula, quando afirmou: 
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- [...] eu estou adotando uma metodologia um pouquinho diferente da 

tradicional. Então, eu chego na sala de aula e coloco uma prática pra 

eles fazerem, aí eu mostro, no quadro eu escrevo, por exemplo. Boto 

um circuito só pra eles, coloco um circuito indicando como eles 

devem conectar os elementos na prática. Eles conectam os 

elementos e fazem um teste pra ver se está adequado e como é que 

ele funciona. Não digo como vai ser o comportamento, eu espero que 

eles me digam como se comportou, sem que eles saibam 

exatamente para quê que serve aquilo. E ai, depois, agente faz uma 

discursão, eu peço um relatório, então, minha prática hoje é assim, 

está sendo assim, com essa turma (MV). 

 

Contudo, existe um problema nesse contexto, os circuitos são muitos pequenos 

e a placa tem entradas muito pequenas, o que dificulta o manuseio e visualização 

das características desses objetos. Recursos ópticos seriam necessários, e a 

instituição não os disponibiliza. Nesse caso, o docente procurava desenhar o circuito 

e Ni ia até o quadro para ver o desenho. 

Essa situação foi destacada por NI, quando afirmou que  

 

- [...] eletrônica é no laboratório, ele desenha no quadro e quando 
não consigo ver vou para perto do quadro. (NI). 

 

 

Apesar disso, quando o docente fez uso de slides, eles não estavam 

adequados ao aluno com Baixa Visão, pois as letras eram pequenas (fonte 20), sem 

contraste nas imagens.  

Observamos, até aquele momento, que os saberes experienciais, a priori 

provenientes do senso comum e da experiência em sala de aula, prevalecem nas 

respostas dos professores a respeito das necessidades desse aluno e também das 

questões pedagógicas. Essa situação foi averiguada durante as observações 

realizadas em sala de aula, em que constatamos que as estratégias utilizadas 

voltavam-se, na sua maioria, para aumentar as letras no quadro. Quanto ao uso dos 

slides, não foi observada nenhuma adaptação. Sendo assim, o curso de atualização 

tornou-se importante para dirimir as dúvidas dos docentes e proporcionar 

informações sobre as necessidades do aluno com deficiência visual. 

Desta forma, iremos descrever e comentar o próximo passo da pesquisa-ação: 

a fase do planejamento, tendo como instrumento de coleta de dados o diário de 

campo.  
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6.2  O Processo de Formação Continuada 

 

Compreendemos que a formação continuada é um processo e que precisa 

estar inter-relacionada com os interesses dos docentes bem como com as 

necessidades pedagógicas que surgem no cotidiano escolar.  

Sobre esse aspecto, Garcia (1999, p.29) declara que a formação de 

professores deve estar relacionada às necessidades e interesses dos participantes, 

precisa “[...] estar adaptada ao contexto em que estes trabalham e fomentar a 

participação e reflexão”. 

Dessa forma, para organizarmos o curso de atualização, buscamos 

informações baseadas na entrevista e nas observações realizadas em sala de aula 

para que, realmente, tentássemos atender aos interesses e necessidades dos 

docentes pesquisados.  

 

6.2.1 Os Caminhos Percorridos 

 

Partindo da concepção de que o curso de atualização deveria atender às 

necessidades formativas dos docentes, buscamos conhecer as informações que 

tinham a respeito da deficiência visual.  

Diante disso, perguntamos sobre quais as necessidades que o professor 

precisa estar atento quanto aos alunos com deficiência visual. As respostas foram 

bem diversificadas, como poderemos observar nas falas dos docentes entrevistados. 

 LU destaca que não o trata com muita diferença, acredita que a atenção tem 

que ser para todos em geral, e procurar sempre perguntar se o aluno está 

entendendo, como averiguamos a seguir: 

 

- Eu não gosto de tratar com muita diferença, sabe. Acho que a 
atenção tem que ser no geral, perguntando se aluno está 
entendendo [...] (LU) 

 
 

Outros professores também mencionaram que existe uma necessidade de 

averiguar se o aluno com deficiência visual está entendendo o assunto, como 

observamos nas seguintes falas: 
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- Ver se ele está acompanhando, de vez em quando chegar perto, 

ver se está tudo bem, se ele consegue assimilar o conteúdo. (ZI) 

 

- O professor precisa estar atento a cada caso específico, como a 
gente é visual... precisamos saber se ele está acompanhando.(LR) 
 
- Primeiramente, observar o próprio aluno. Como eu disse, eu 

observei NI durante a aula, como faz a lista de exercício, ver o que 

ele precisa, se ele está aprendendo ou não, se ele consegue 

participar, se está tendo diálogo ou não. (AL) 

 

 
É pertinente que os professores estejam preocupados com o aprendizado do 

discente com deficiência visual, um dos aspectos precisa estar presente no seu 

processo de inclusão.  

Outro docente também mencionou o fato de averiguar se o discente está 

entendendo e participando das aulas. Comenta o fato de não querer tratá-lo com 

diferença, como vemos em sua fala: 

  

- Eu fico atento, na verdade, como qualquer outra pessoa, ao 
aspecto de laboratório, se ele está utilizando equipamento de forma 
correta, utilizando com segurança, se ele não está fazendo 
brincadeiras e se ele tem comportamento condizente com a prática 
de laboratório, e o relacionamento deles com os demais alunos. Essa 
é a minha preocupação, não quero ver de maneira diferente (MV). 
 
 

Ao analisarmos a resposta do professor acima, um dos pontos que destacamos 

é “não quero ver de maneira diferente”, fato que nos remete à diferença como algo 

negativo, depreciativo nesse contexto.  A diferença faz parte do ser humano, ou 

seja, somos iguais porque somos diferentes. Essa diversidade nos identifica como 

sujeitos únicos, inigualáveis. Não podemos conceber a homogeneidade como fator 

preponderante para o sucesso dos nossos alunos, mas a heterogeneidade, que 

implica em diversidade, em que a diferença se faz presente como algo positivo e é 

compreendida como um elemento do aprendizado. Esse contexto é o que nos 

conduz à inclusão de todos.  

Em outra resposta, um docente afirmou que a necessidade a qual precisa ser 

observada diz respeito à prática em sala de aula, durante a explicação do assunto, 

como vemos a seguir: 
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- Muitas! Uma delas é não apontar para algo na hora da explicação, 
ou dizer: “olhem isso?”, “estão vendo isso? (SE) 

 

Esse é um dos aspectos que o docente pode estar atento, mas, como a própria 

professora menciona, existem outros elementos que são pertinentes para possibilitar 

o aprendizado do aluno com deficiência visual. E, no caso do discente Ni, com Baixa 

Visão ou Visão Subnormal, por exemplo, a luminosidade da sala, o contraste das 

cores no quadro, a ampliação das letras, o uso de materiais adaptados entre outros 

precisam estar em consonância com as especificidades da deficiência visual. 

Em outra situação, a professora Fl declara que a adaptação do material torna-

se importante para a inclusão do aluno com deficiência visual, como observamos em 

sua fala: 

 

- [...] assim eu só pensei realmente em relação à utilização dos 
materiais porque de fato a deficiência dele é visual. Em relação ao 
uso dos materiais sendo o mais claro possível [...] (FL). 
 

 

É pertinente a preocupação da docente com o uso do material adaptado, 

principalmente no âmbito da sala de aula. Essa situação corrobora com o item sobre 

aula expositiva, sobre o qual discorremos no capítulo sobre deficiência visual, em 

que destacamos o fato de que o professor precisa adaptar as informações visuais, 

explicando-as por meio dos demais sentidos, no caso da audição, do tato e do 

olfato; e que as adaptações podem ocorrer por meio de uso de materiais concretos. 

Contudo, para adaptarmos os materiais, é importante que consideremos vários 

elementos, como conhecer a necessidade do aluno com deficiência visual, os 

objetivos da nossa aula e a metodologia a ser adotada, pois, quando nos referimos à 

adaptação, encontra-se – nas entrelinhas desse processo – a adaptação curricular.  

Essa adaptação curricular torna-se pertinente no contexto da diversidade, pois 

“[...] sem elas, os inúmeros alunos que apresentam dificuldades significativamente 

maiores do que as enfrentadas por outros educandos da mesma idade podem 

bloquear e inibir a construção de conhecimentos” (CARVALHO, 2012, p.107). 

Machado (2011) afirma que adaptar o currículo consiste em modificá-lo, sem 

excluir o modelo existente, mas adaptando-o às necessidades dos alunos. Essa 

modificação ocorre por meio da reorganização, alteração, introduzindo e, até 
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mesmo, eliminando alguns planejamentos e adotando, quando necessário, outras 

alternativas. 

Nesse sentido, o PCN (1998) afirma que as adaptações curriculares se 

constituem em possibilidades educacionais de atuar frente às dificuldades de 

aprendizagem dos discentes. Essa adaptação ocorreria, quando necessário, 

coerentemente com as peculiaridades dos alunos. Não é um novo currículo, mas um 

currículo dinâmico, flexível, alterável, possível de alteração e ampliação. 

Diante do que abordamos, os docentes apresentaram saberes que são 

construídos ao longo da sua trajetória e, no caso dos nossos sujeitos pesquisados, 

os conhecimentos a respeito do aluno com deficiência visual – em sua maioria – 

provieram dos saberes experienciais, que se refere a  

 

[...] um conjunto de saberes atualizados, adquiridos e necessários no 
âmbito da prática da profissão docente e que não provém das 
instituições de formação nem dos currículos. Estes saberes não se 
encontram sistematizados em doutrinas ou teorias [...] Constituem a 
cultura docente em ação (TARDIF, 2012, p.49). 

 

 

Esse saber é importante na formação docente, pois se constitui de diversos 

saberes, mas corroboramos com a perspectiva de Gauthier (2002, p.24), quando 

afirma que o saber experiencial não representa a totalidade do saber docente. “Ele 

precisa ser alimentado, orientado por um conhecimento anterior mais formal, que 

pode servir de apoio para interpretar os acontecimentos presentes e inventar 

situações novas”.  

Observamos, assim, a superficialidade das informações sobre o discente com 

deficiência, proveniente também da falta da aglutinação e justaposição de vários 

saberes como disciplinares, pedagógicos e curriculares.  

Atrelada a essa questão, a constituição de um professor reflexivo se faz 

necessária, precisando ter sua gênese na formação inicial e se perpetuar na sua 

formação continuada, pois, segundo Freire (1996, p.39),  

 

[...] na formação permanente dos professores, o momento 
fundamental é o de reflexão crítica sobre a prática. É pensando 
criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a 
próxima prática. O próprio discurso teórico, necessário à reflexão 
crítica, tem de ser de tal modo concreto que quase se confunda com 
a prática 
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Portanto, é imperativo o investimento, tanto das políticas quando da instituição 

de ensino em que o professor leciona, na formação continuada de seus docentes, 

principalmente quando nos referimos aos docentes da Educação Profissional, tendo 

em vista já que muitos não tiveram sequer uma formação pedagógica.  

Além dessa questão sobre que necessidades dos discentes com deficiência 

visual o docente precisaria considerar para promover a inclusão desse aluno, 

perguntamos quais as sugestões de temas a serem abordados durante a formação 

continuada com o intuito de promover um curso mais condizente com a realidade 

dos docentes e suas necessidades.  

A Professora ZI afirma que seria pertinente esclarecer o que seja a deficiência 

visual em termos médicos bem como psicológicos, como vemos a seguir: 

 

- Esclarecimento, maior sobre a deficiência dele em termos médicos. 
A parte psicológica ajudaria muito sobre como agir com esse aluno, 
até mesmo para ele não se sentir constrangido [...] (ZI). 

 

Apesar disso, muitos estudiosos hoje consideram que o conhecimento numa 

perspectiva médica são dispensáveis, que o foco deve ser apenas o pedagógico, 

principalmente ao considerarmos, conforme atesta Vygotsky, que o funcionamento 

psíquico das pessoas com deficiência obedece às mesmas leis daquelas que não 

apresentam deficiência, diferindo apenas na organização desse funcionamento 

(NUERNBERG, 2008).  

Já LR destaca que aspectos relativos à avaliação poderiam ser trabalhados, e 

Ar comenta que a adequação do material, como organizar uma lista de atividades, 

uma apresentação bem como a maneira de abordar o discente seriam temas 

interessantes de serem desenvolvidos no curso. 

Para Se, noções relativas à como se relacionar com alunos que apresentam 

deficiência visual e os recursos didáticos a serem utilizados em sala de aula 

consistiriam em pontos a serem ministrados no curso, vejamos: 

 

- Qual a postura que devo ter com esse aluno e quais recursos 

didáticos utilizar. (SE) 
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Atrelada a essa questão, vemos, na fala de FL, a pertinência de se 

desenvolver, no curso de formação continuada, temas voltados para a metodologia 

de ensino com tais educandos, como vemos a seguir: 

 

- [...] a questão mesmo da didática, né? Porque, com certeza, não é 
a mesma didática pra outros alunos, alunos que não tenham essa 
deficiência ou, talvez, outra deficiência ou nenhuma. É, eu acho com 
relação a didática, mesmo. É a didática. Metodologia (FL). 

 

Outro aspecto mencionado diz respeito ao sistema Braille, como vemos a 

seguir: 

 

- É rever essa questão da leitura em Braille, por exemplo, que é uma 
técnica que eu acho que é interessante, para a gente saber como o 
aluno poder ler melhor (MO) 

 

Os professores MV e AL destacaram que seria pertinente o desenvolvimento 

de alguma atividade prática, vejamos: 

 

- Eu gostaria de ver exemplos de pessoas que passaram pela 
mesma situação de lecionar, principalmente assim na área técnica, 
né, para entender como ela conseguiu fazer algumas coisas, como a 

gente pode explicar algumas coisas pra eles. (MV) 
 
- No meu caso específico, acho que seria uma coisa mais prática 
mesmo. (AL) 

 

 

Resumidamente, vemos que as sugestões dos temas propostos pelos 

docentes versaram – em sua maioria – sobre as adaptações, envolvendo questões 

sobre adequações de materiais e a prática em sala de aula.  

Esse contexto ratifica o discurso veemente dos docentes em geral quanto à 

necessidade de uma capacitação para atuar no contexto da inclusão. Sobre esse 

aspecto o coordenador do curso se posiciona da seguinte forma: 

 

- Um curso mais específico, [...] principalmente para a gente da área 
técnica. (PI) 
 

 
Assim, ao proporcionarmos momentos sistemáticos de formação continuada, 

seja no contexto escolar ou extraescolar, possibilitamos que a dinâmica em sala de 
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aula seja analisada, “[...] onde se atualizam e se desenvolvem saberes e 

conhecimentos docentes e se realizam trocas de experiências entre pares” 

(BERNARDO, 2004, p. 2). 

Dessa forma, a realização do curso de formação continuada por nós proposto 

foi aceito pela comunidade docente, com apoio do coordenador do Curso Técnico de 

Eletrônica e dos dirigentes da instituição.  

A partir desse momento, iremos descrever e comentar as ações desenvolvidas 

durante o curso de formação, tendo como instrumento de coleta de dados o Diário 

de Campo e, em alguns momentos, a observação não participativa. 

 

6.3 Detalhamento sobre a formação continuada dos professores do 

IFRN voltada para a inclusão do aluno com deficiência visual, com base 

no Diário de Campo.  

 

Conforme destacamos anteriormente, o curso de atualização foi realizado em 

dois horários, sendo um pela manhã e outro à tarde, para que todos os docentes 

tivessem a oportunidade de participar como também outros componentes da 

comunidade escolar. 

Os temas abordados tiveram como subsídios as entrevistas, as observações 

como também as sugestões dos docentes. Eles foram apresentados previamente 

aos professores para que pudéssemos fazer as modificações necessárias. 

A dinâmica do curso foi realizada em torno de aulas dialogadas e palestras. Os 

slides das aulas eram posteriormente enviados para o e-mail dos participantes, e 

finalizamos o curso com oficina e visita ao Laboratório de Acessibilidade da UFRN. 

Salientamos que não foi possível a entrega de materiais impressos e a realização de 

debate de textos, devido ao curto tempo disponível. 

 

 

6.3.1 Análise das Atividades desenvolvidas no curso de Formação 

Continuada  

 

Com vistas a elucidarmos as ações e análises desenvolvidas durante a 

realização do curso de atualização proposto, iremos detalhar a seguir cada dia do 

curso. 
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PRIMEIRO DIA: 11.11.2015 
Palestra: Compreendendo a inclusão do aluno com deficiência 
Palestrante: Profª Dda Vanessa Gosson Gadelha de Freitas Fortes (IFRN/PPGED-
UFRN). 

 

 

A escolha do tema sobre a inclusão foi necessária para que podermos 

compreender que muitas práticas desenvolvidas em sala de aula estão mais 

atreladas à integração do que propriamente à inclusão.  

Segundo as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 

Básica (2001), no artigo 18, é importante que o docente perceba as necessidades 

educacionais de seus alunos; flexibilize sua ação pedagógica, de modo que atenda 

a essas necessidades nas variadas áreas do conhecimento; saiba realizar 

avaliações contínuas do processo educativo desses alunos que apresentam NEE; e 

entenda a importância do trabalho em equipe, inclusive com professores que sejam 

especializados em Educação Especial. 

Adicionamos a esse aspecto a noção de que essas ações podem ser 

efetivamente concretizadas quando compreendemos, em sua essência, a inclusão 

educacional e os princípios e as filosofias que a permeiam. Sendo assim, o tema se 

fez relevante para analisarmos, mesmo que preliminarmente, se realmente estamos 

desenvolvendo ações inclusivas na escola ou em sala de aula e buscarmos as 

mudanças necessárias para minimizar ações excludentes. 

A palestra em questão suscitou debates, como veremos nos dois períodos do 

curso descrito a seguir. Durante a palestra, no turno matutino, expusemos o 

percurso histórico do atendimento à pessoa com deficiência até chegar à busca 

atual pela inclusão. Comentamos também sobre o conceito de inclusão e os 

princípios que a regem. Para o desenvolvimento dessa temática, baseamo-nos em 

autores como Stainback e Stainback (1999), Carvalho (1997; 2004), Correia (2002), 

Mendes (2002), Nunes (2012), Fontes, Glat e Plescht (2007), Coll e Marchesi (2004) 

bem como em documentos do Ministério da Educação referentes às políticas de 

Educação Inclusiva.  

Durante a ministração sobre o paradigma da integração, o docente Lu 

comentou que, na escola onde ele havia estudado, o processo de integração era 

presente, pois tinha uma classe especial. Quando adentramos no aspecto dos 
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princípios da inclusão, por meio dos quais abordamos sobre a flexibilidade do 

currículo, o mesmo professor destacou a dificuldade de se realizar essa adaptação 

principalmente em relação a discentes com deficiência intelectual, já que seria 

preciso modificar o conteúdo e que poderia ser inferior àquele destinados aos 

demais alunos, e que isso ele considerava como uma segregação, em vez de 

inclusão. 

Sobre esse assunto, reforçamos a questão da adaptação, explicando que eram 

necessárias para o aluno que ele - independentemente de suas diferenças – tivesse 

o mesmo direito que os demais de aprender e de se desenvolver, no seu ritmo 

próprio, numa escola inclusiva.  

Comentamos, no capítulo sobre a educação do aluno com deficiência visual, 

que, no contexto de uma escola inclusiva, o currículo precisa viabilizar o 

desenvolvimento e a aprendizagem de todos os educandos, entre eles os que 

apresentam deficiência e, por isso, esse currículo deve estar adequado, adaptado às 

necessidades desse alunado, possibilitando o desenvolvimento de suas 

potencialidades.  

Nesse sentido, Carvalho (2012, p. 107) destaca que as adaptações curriculares 

tornam-se pertinentes no contexto da diversidade, pois “[...] sem elas, os inúmeros 

alunos que apresentam dificuldades significativamente maiores do que as 

enfrentadas por outros educandos da mesma idade podem bloquear e inibir a 

construção de conhecimentos”. 

Finalizamos a palestra apresentando algumas informações introdutórias sobre 

o Atendimento Educacional Especializado (AEE) e sobre o Núcleo de Atendimento 

às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE). Ao término da 

palestra, perguntamos ao docente LU se havíamos minimizado as suas dúvidas, e 

ele respondeu afirmativamente, destacando, porém, que continuava angustiado 

diante do ensino voltado para alunos com deficiência.  

Analisando os comentários do docente LU, constatamos que a questão da 

adaptação curricular ainda suscita muitas dúvidas e que pode gerar compreensão 

errada sobre esse processo, como vemos na afirmativa do docente ao creditar a 

esse processo uma possível segregação e, não, a inclusão.  

Partindo do sentido da segregação, será que ao adaptarmos o conteúdo de 

uma aula ao discente com deficiência, ao considerá-lo “inferior” ao ministrado para 

os demais alunos, estamos segregando? 
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A palavra segregação significa o ato ou ação de segregar, de separar, de 

isolar, de desunir.59 Então, quando segregamos um aluno, estamos separando, 

isolando, o que não se coaduna ao princípio da inclusão.  

Esse isolamento aconteceu no período da década de 60, quando imperava a 

segregação escolar das pessoas com deficiência, já que eram  

 

 impedidas de frequentam as instituições de ensino regular, sendo 
privados da socialização com seus pares devido aos estigmas 
existentes na sociedade da época. O atendimento destinado a elas 
era restrito às instituições especializadas em que o objetivo principal 
era de cunho assistencialista e não educacional, pois prevalecia a 
ideia de que as pessoas com deficiência não conseguiam e não 
tinham capacidade para avançar no processo educacional (SANTOS; 
REIS, 2015, p. 114). 

 

Diante desses aspectos, quando adaptamos ou flexibilizamos o conteúdo ou a 

metodologia, os recursos, os objetivos em sala de aula para que o discente com 

deficiência tenha acesso às informações ministradas em sala de aula, não estamos 

segregando, mas, sim, buscando incluí-lo. 

Numa escola inclusiva, vários são os princípios que norteiam essa educação 

para todos, dos quais destacamos: todos têm direito a uma educação de qualidade; 

leva-se em consideração que o ser humano possui características peculiares, 

próprias de sua condição total; os projetos, os currículos, os sistemas devem 

considerar a diversidade das características individuais de cada aluno; a escola deve 

se preparar para receber os alunos, sem distinção.  

Portanto, à escola inclusiva cabe valorizar a diversidade, quebrando os 

possíveis rótulos bem como ter o compromisso de oferecer apoio para todos os 

alunos obterem êxito, levando em consideração as suas diversidades e suas 

dificuldades, a fim de superá-las. 

Dessa forma, o discurso do docente demonstra o pouco conhecimento que 

tinha sobre a inclusão, fato decorrente da falta de formação na área como também 

de um contexto educacional inclusivo, que celebra a diversidade, o que é difícil no 

Ensino Médio.  

Apesar de discutirmos sobre essa adaptação curricular, existia ainda angústia 

no docente, o que é comum, já que são poucas ou quase inexistentes as 

                                                           
59

 Fonte: https://www.significados.com.br/segregacao/ 
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experiências em sala de aula com a inclusão de alunos com deficiência nesse nível 

de ensino.  

Durante a apresentação, no turno da tarde, os participantes comentaram sobre 

as suas experiências e um dos docentes pesquisados (SE) destacou sua dúvida 

quanto ao procedimento em relação à pessoa com deficiência visual, relativa a como 

proceder no caso de regras, se elas são flexíveis com o aluno que apresenta 

deficiência visual ou se procederia da mesma forma que o fazia com os demais 

alunos. 

Essa pergunta surgiu quando mencionamos a inclusão como via de mão dupla, 

e que a sociedade precisa se adaptar para receber alunos com deficiência visual, ao 

mesmo tempo em que eles se preparam para atuar nessa sociedade. Por isso, não 

devemos vê-los como “coitados”, mas exigir deles as mesmas regras, respeitando, 

porém, as suas necessidades e especificidades.  

Analisando a pergunta da docente, podemos perceber que a inclusão escolar 

ainda é um tema que desencadeia muitas dúvidas principalmente na prática em sala 

de aula. A respeito disso, Veiga e Corsini (2007, p. 948) destacam que ainda faltam 

clareza e objetividade nos discursos desencadeados, não apenas porque a inclusão 

é um assunto considerado recente, mas também pelo fato de que a própria palavra 

possui “[...] um conjunto de variáveis sociais e culturais que vão desde princípios e 

ideologias até interesses e disputas por significação”.  

Nesse sentido, Mantoan (2001) afirma que existem distorções propositais do 

conceito da inclusão, condicionadas à capacidade intelectual, social e cultural dos 

alunos, para atender às expectativas e exigências da escola, e que este é o 

momento de descartarmos esses subterfúgios teóricos com vistas a refazermos a 

educação escolar, tendo como parâmetro novos paradigmas, preceitos, ferramentas, 

tecnologias educacionais. 

Comentamos ainda sobre a flexibilização curricular como um dos princípios da 

educação inclusiva e sobre a avaliação. Terminamos a palestra abordando 

brevemente também alguns aspectos relativos ao Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) e ao Núcleo de Atendimento para Pessoas com Necessidades 

Educacionais Específicas (NAPNE).  
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SEGUNDO DIA - 18.11.2015 
Palestra: As políticas de inclusão, formação docente e a viabilização da política de 
inclusão no CAP-RN 
Palestrantes: Profª Dda Vanessa Gosson Gadelha de Freitas Fortes e Profª Ms Ruth 
Queiroz de Medeiros (Coordenadora Pedagógica do CAP-RN) 

 

 

Outro tema que reputamos como importante e que abordamos no curso de 

formação foi sobre as políticas de inclusão e formação docente, pois o respaldo legal 

poderá nos subsidiar na defesa dos direitos da pessoa com deficiência bem como 

nos fazer compreender a responsabilidade legal do governo, da instituição de ensino 

e da comunidade escolar, envolvendo professores, pais, alunos entre outros.  

Concomitantemente apreendemos que a formação precisa também estar no 

núcleo das políticas educacionais para o desenvolvimento do contexto inclusivo e 

que temos o direito de angariá-lo.  

A respeito desse aspecto Pires (2006, p. 47) destaca que as novas políticas de 

formação 

[...] precisam ser instauradas em todas as agências formadoras, e 

novas posturas éticas precisam presidir a construção dos projetos 

pedagógicos das nossas escolas, com adoção de currículos e 

mudanças organizacionais apropriadas, novas estratégias [...] 

(PIRES, 2006, p. 47). 

 

Ponderando esses aspectos, dividimos a nossa palestra em dois momentos. 

No primeiro, comentamos sobre as políticas de inclusão e formação docente, 

ministrada pela pesquisadora; e o segundo momento sobre a viabilização da política 

de inclusão no CAP, ministrada pela professora Ruth. 

Iniciamos, no turno matutino, com a apresentação dos temas que seriam 

desenvolvidos nos demais horários e dias marcados. Posteriormente começamos a 

apresentação do tema daquele dia, comentando sobre as políticas de inclusão, 

partindo da Declaração dos Direitos Humanos (1948), Declaração de Salamanca 

(1994), Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (2015) e outras 

legislações. Durante essa exposição, comentamos que um dos pontos da inclusão 

era ofertar uma educação que atendesse às necessidades dos alunos, sem 

distinção.  
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Nesse ponto, o professor LU destacou a dificuldade de atender às 

necessidades dos alunos como propõe a inclusão, devido a um quantitativo de 

alunos que tem em sala de aula. Questionou como ele faria as adequações só para 

esse aluno? E como faria com os demais?  

Explicitamos que existiam adaptações que poderiam ser utilizadas tanto para 

pessoas com deficiência quanto para alunos sem deficiência. Um exemplo disso é 

apresentado por Motta, Fló e Cabral (2008), quando comentam que um dos recursos 

que podem ser utilizados em sala de aula para alunos com deficiência visual é o livro 

falado. Os autores comentam que esses livros podem ser utilizados tanto por alunos 

com deficiência visual, ou com algum outro tipo de necessidade especial, quanto 

para alunos sem deficiência, trazendo benefícios para ambos.  

Comentamos ainda que, mesmo a inclusão sendo discutida e disseminada, 

existiu um professor do curso de Direito de uma universidade brasileira, localizada 

na região norte, o qual disse que os alunos com deficiência teriam de ter uma 

universidade só para eles, evidenciando uma visão estigmatizada da deficiência, o 

que gera polêmicas. 

O professor LU faz um comentário dizendo que não concordava com esse 

professor, pois, no caso do aluno NI, que conseguia acompanhar as aulas, não 

havia necessidade de segregá-lo. 

Tal afirmação nos faz concluir que ainda existem docentes que focalizam o 

sucesso escolar apenas no aluno e, caso ele acompanhe as ações pedagógicas em 

sala de aula, pode estar no ensino regular. Tal aspecto faz com que retomemos o 

paradigma da integração, a partir do qual os discentes poderiam ser educados, 

integrados na escola, desde que estivessem capacitados, ou seja, desde que se 

adaptassem sem causar qualquer transtorno à turma. 

A esse respeito Glat, Pletsch e Fontes (2007) afirmam que a integração 

mantinha o problema no aluno com deficiência, e a escola ensinaria apenas àqueles 

que tivessem condições de acompanhar as atividades regulares, produzidas sem 

preocupação com as especificidades e necessidades desses alunos.  

Continuamos com a exposição e, ao ministrarmos sobre a LDB 9394/96, e ao 

expomos o artigo 59, item II, que aborda aspectos sobre adequação de nível para 

alunos deficientes e superdotados, o professor LU faz um comentário, dizendo que, 

nesse caso, estamos segregando, já que estamos separando um momento para 

essa pessoa. Frente a isso, explicamos que não estamos segregando, pois a 
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inclusão se configura como o atendimento às necessidades dos alunos 

independentemente de serem ou não pessoas com deficiência, com vistas ao 

aprendizado de todos os discentes. 

A Declaração de Salamanca (1994) ratifica essa questão ao afirmar que as 

escolas inclusivas devem reconhecer e responder às necessidades dos seus alunos, 

entender os estilos e ritmos de aprendizagem, assegurando uma educação de 

qualidade por meio de um currículo apropriado, arranjos organizacionais, 

estratégias, recursos adequados e parcerias com as comunidades. 

Diante desse contexto, o debate e os estudos sobre a inclusão dos alunos com 

deficiência precisam ser realizados, de forma sistemática, na instituição de ensino 

para dirimir as compreensões erradas que ainda existiam sobre esse paradigma. 

Ao terminamos essa primeira parte, a professora Ruth Queiroz iniciou a sua 

palestra sobre o tema em pauta e todos os presentes ficaram atentos aos 

comentários. 

No turno vespertino, iniciamos também com a apresentação dos temas que 

seriam desenvolvidos nos demais horários e dias marcados. Posteriormente 

começamos a apresentação do tema, comentando sobre as políticas de inclusão, 

como a Declaração dos Direitos Humanos (1948), Declaração de Salamanca (1994) 

e outras nacionais.  

Posteriormente adentramos nos aspectos legais da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação 9394/96. Fizemos os comentários sobre o artigo 59 e pontuamos 

algumas dificuldades presentes na realidade em sala de aula. Em seguida, 

adentramos no ponto sobre a formação docente e apresentamos elementos que nos 

direcionariam para uma formação coerente com a inclusão, pontuando que um dos 

elementos mais difíceis de ser realizado era o trabalho em equipe.  

Apontamos a necessidade de uma formação continuada em serviço, a ser 

realizada antes mesmo do ingresso desse aluno, já que sabemos que poderemos 

recebê-lo.  

Depois disso, a professora Ruth iniciou a sua palestra apresentando o CAP e, 

durante a sua exposição, um dos professores perguntou sobre a possibilidade de se 

extinguir o Braille, já que a tecnologia tem possibilitado o acesso à informação. A 

professora comenta que os profissionais da área ainda têm estimulado o uso do 

Braille por uma questão social e por ser um sistema universalmente aceito e 

disseminado. 
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TERCEIRO DIA 
25.11.2015 

Debate sobre o filme: Janelas da Alma 
Palestrante: Profª Dda Vanessa Gosson Gadelha de Freitas Fortes  

  

 

Defendemos inicialmente a premissa de que o docente precisa conhecer os 

seus alunos, principalmente aqueles que possuem algum tipo de necessidade 

especial, para conduzir ao desenvolvimento de ações mais condizentes com esses 

discentes. A partir desse debate, adentramos no âmbito das especificidades da 

deficiência visual.  

Propomos, assim, direcionar alguns aspectos sobre a deficiência visual, 

envolvendo conteúdos sobre conceito desse tipo de deficiência e os aspectos 

pedagógicos, como adaptações pedagógicas.   

Para introduzirmos a temática da deficiência visual, apresentamos tanto no 

horário da manhã quanto da tarde, o filme Janelas da Alma, dirigido por João Jardim 

e Walter Carvalho.  

É um documentário que envolve dezenove pessoas com diferentes graus de 

deficiência visual, como, por exemplo, o escritor e prêmio Nobel José Saramago, o 

músico Hermeto Paschoal, o cineasta Wim Wenders, o fotógrafo cego franco-

esloveno Evgen Bavcar, o vereador cego Arnaldo Godoy entre outros.  

Eles fazem revelações pessoais e inesperadas sobre vários aspectos relativos 

à visão: o funcionamento fisiológico do globo ocular e suas implicações sobre a 

personalidade, o significado de ver ou não ver em um mundo saturado de imagens e 

também sobre a importância das emoções como elemento transformador da 

realidade  se é que ela é a mesma para todos60. 

Durante o debate do referido documentário com a turma, o que os participantes 

mais destacaram foi o estilo de vida das pessoas com deficiência visual 

apresentado.  

Através do documentário, comentamos sobre as especificidades da deficiência 

visual bem como sobre as potencialidades do aluno que apresenta essa condição. 

 

 

 

                                                           
60

 Fonte: http://www.adorocinema.com/filmes/filme-50435/ 
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QUARTO DIA 
02.12.2015 

Aula dialogada: Compreendendo a deficiência visual: conceitos básicos e orientação 
sobre como atuar com o aluno com deficiência visual. 
Palestrante: Profª Dda Vanessa Gosson Gadelha de Freitas Fortes  

 

Durante as entrevistas, averiguamos que o conhecimento a respeito da 

deficiência visual estava atrelado ao senso comum, sendo a pessoa que a apresenta 

como alguém que não enxerga, ou que tem níveis como cego ou que enxerga um 

pouco.  

Tardif (2012) comenta que esses saberes experienciais são importantes na 

prática em sala de aula, já que se encontram ramificações de outros saberes. 

Entretanto, precisamos estar integrados a outros saberes bem como alimentá-los 

para podermos compreender, interpretar e agir com segurança diante de novas 

situações que se apresentam na prática pedagógica.  

Diante disso, conhecer as especificidades da deficiência visual contribuirá para 

a alimentação desse saber experiencial, pois não existe prática sem teoria.  

Retomamos o nosso curso na primeira semana de dezembro61, Situamos agora 

aspectos trabalhados no turno da manhã e da tarde, pois não percebemos 

diferenças significativas entre os dois turnos. 

Iniciamos a aula retomando um pouco do que foi visto nas aulas passadas 

antes das férias e posteriormente apresentamos o conceito de deficiência visual e 

orientações sobre como atuar com alunos com deficiência visual. Em seguida, 

ministramos sobre o processo de desenvolvimento e aprendizagem do aluno com 

deficiência visual.  

Os docentes comentaram apenas aspectos do aluno com Baixa Visão que 

frequenta as suas aulas, como o fato de o discente, comumente, dormir na sala de 

aula, fato que os preocupava, mas não sabiam identificar a causa disso. Não houve 

outros comentários, e apontamos como causa o fato de o tema ser novo para os 

cursistas. 

 

 

 

                                                           
61

 Após o dia 25 de novembro, a instituição teve um período de recesso para iniciar o segundo 

semestre. 
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QUINTO DIA 
03.01.2015 

Aula dialogada: Adaptações curriculares voltadas para o aluno com deficiência visual 
Palestrante: Profª Dda Vanessa Gosson Gadelha de Freitas Fortes  

 

Diante das entrevistas, percebemos que os docentes pontuaram como 

necessário o conhecimento a respeito das adaptações curriculares, que, como 

mencionamos no capítulo sobre a deficiência visual, não se restringe a adaptação do 

material a ser utilizado em sala de aula, envolve outros aspectos como a prática em 

sala de aula. 

Nesse sentido, apresentamos aos docentes o conceito de adaptação curricular, 

os diversos níveis, os recursos didáticos e a tecnologia assistiva. 

Iniciamos a palestra no quinto dia, tanto no período da manhã quanto da tarde, 

retomando um pouco do que foi visto no tema anterior. Após esse momento, 

introduzimos o assunto comentando um pouco sobre o conceito de adaptação 

curricular, os tipos de adaptação e alguns elementos que fazem parte dessa 

adaptação, tendo como base os documentos do Ministério da Educação (MEC), 

como os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) e o Projeto Escola Viva (2000) e 

também textos de autores como Martin e Bueno (2000) e Silva (2004). 

Nesse momento, expusemos as possibilidades de adaptação do objetivo, do 

conteúdo, da metodologia, dos recursos didáticos e do material adaptado voltado 

para o aluno com deficiência visual. Nessa ocasião, apenas o professor LU 

comentou que ele não conseguia ver isso como inclusão desse aluno, mas, sim, 

como segregação. Tentamos explicar que não é segregação, que é um movimento 

de respeito ao ritmo do aluno. Situamos exemplos de outros alunos com deficiência 

que foram incluídos nas atividades de sala de aula, com vistas a reforçar a 

importância da adaptação no processo educacional inclusivo.  

A respeito disso, os Parâmetros Curriculares Nacionais (2000) e o Projeto 

Escola Viva destacam que, quando discorremos sobre adaptações curriculares, 

estamos nos referindo, em primeiro lugar, a uma estratégia de planejamento e de 

atuação docente e, nesse sentido, de um processo de respostas às necessidades do 

aluno com deficiência, fundamentado em uma série de critérios para nortear as 

tomadas de decisões com o intuito de organizar o ensino para que todos sejam 

beneficiados. 
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Carvalho (2012) afirma que a adaptação curricular é um instrumento que 

possibilita uma maior individualização dos processos de aprendizagem e de ensino 

na escola, o que é algo particularmente importante para uma escola que atue com 

alunos com deficiência. Em outras palavras, para a autora, o currículo deve se 

adequar para responder às necessidades de aprendizagem individuais dos 

discentes. 

Diante disso, a segregação existia quando se colocava o aluno na sala e o 

docente não dava importância ao seu aprendizado e nem a atividades voltadas para 

as suas necessidades. 

Continuamos nossa aula e, no final, explicamos que precisaríamos retornar às 

observações das aulas para averiguar até que ponto o curso estava contribuindo 

para o desenvolvimento do processo educacional inclusivo do aluno com deficiência 

visual. Então, o Professor LU falou que achava interessante que a palestrante 

comentasse individualmente com cada um sobre o que precisaria melhorar. Nesse 

ponto, explicitamos que era a intenção da pesquisa ver se a teoria contribuiria para 

prática docente sem buscar fazer qualquer constrangimento para o professor 

observado. O professor, então, afirmou que havia entendido. 

Salientamos, porém, que ocorreram momentos em que alguns docentes nos 

procuraram, em ocasiões diversas, para esclarecer algumas dúvidas sobre a 

adaptação do material que iriam utilizar em sala de aula, como, por exemplo, a 

adaptação de um jogo em que utilizaria dados com os elementos químicos, e os 

ajudamos.  

Tal situação evidenciou um despertar dos docentes para a importância de 

adequar o seu ensino ao aluno com deficiência visual, no intuito de fazê-los avançar 

na sua aprendizagem.  

 

SEXTO DIA 
17.02.2016 

Aula dialogada: Introdução ao Braille 
Palestrante: Profª Esp.Vanessa Oliveira (Biblioteca Zila Mamede - UFRN) e Profª 
Laila Alcântara (Instituto de Educação e Reabilitação de Cegos do Rio Grande do 
Norte - IERC-RN) 
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Apesar de os professores não terem, naquele período/ano letivo, nenhum aluno 

cego, considerando a sugestão de um dos docentes bem como a abrangência do 

assunto, desenvolvemos a temática sobre a escrita Braile.  

Outra justificativa para abordagem relativa ao tema em questão é a Portaria nº 

319, de 26 de fevereiro de 1999, em que, no artigo 3º, apresenta a importância da 

inclusão de conteúdos referentes à escrita Braile na formação de professores. 

(BRASIL, 1999). 

Além dessa portaria, os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) também 

mencionam a importância e a necessidade do Braille para alunos cegos nas escolas 

inclusivas, principalmente pelo fato de que o Sistema Braille de escrita ainda é o 

meio natural de leitura e escrita dos cegos (OLIVA, 2000), o que possibilita acesso 

às informações que não estão disponíveis eletronicamente.  

No período matutino, a palestra foi ministrada pela Profa. Laila Alcântara, 

instrutora de Braille do Instituto de Educação e Reabilitação de Cegos do Rio 

Grande do Norte, que é deficiente visual.  

A instrutora iniciou a aula com um pequeno histórico do Braille e depois 

introduziu algumas técnicas do Braille bem como materiais adaptados para alunos 

com deficiência visual (foto 1), incluindo a máquina de escrever em Braille (foto 2). 

 

 

Foto 1 – Fotografia colorida, em primeiro plano Laila, em segundo plano, mesa com uma 
senhora sentada do lado esquerdo. Ao fundo um quadro branco. 
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Fonte: A própria autora. 

 

Foto 2 – Professora Laila sentada utilizando a máquina Tatrapoint de escrever em Braille  

 

 

               Fonte: a autora. 

 

Os professores tiveram a oportunidade de praticar o Braille, como podemos 
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observar nas fotos 3 e 4, a seguir: 

 

Foto 3 – Fotografia de professores vistos de costas praticando o Braille com a reglete 
tradicional, à sua frente uma senhora em pé.  

 

 

Fonte: a autora 

 

 

Foto 4 – Fotografia da professora participante do curso vista de costas, sentada na 
carteira demonstrando a sua atividade em Braille. 
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Fonte: a autora. 

 

 

Os professores que participaram da pesquisa não fizeram comentários durante 

a aula, ficaram atentos à explicação da instrutora de Braille e envolvidos na 

atividade. 

Esse momento prático foi uma concretização do discurso de alguns docentes 

entrevistados, que defendiam aspectos teóricos associados à prática. 

Num curso de formação continuada, é significativo oportunizarmos essas 

atividades de cunho prático, não como uma receita a ser desenvolvida, mas como 

um momento de aprendizado, de troca de experiência com outros profissionais, o 

que enriquece a nossa vivência pedagógica.  

Na turma da tarde, a ministrante foi a Profa. Esp. Vanessa Barbosa, pedagoga, 

com especialização na Educação de Deficientes Visuais no Instituto Benjamim 

Constant, que é cega e servidora da Caene - UFRN, atuante na Biblioteca Zila 

Mamede (UFRN). Durante a ministração, ela introduziu o Braille, utilizando o alfabeto 

Braille vazado e posteriormente os participantes do curso iniciaram a escrita usando 

a prancha, a reglete e a punção, como vemos na foto 5 abaixo: 

 

Foto 5 – Fotografia do professor participante do curso, de perfil, sentado escrevendo o 
Braille na reglete tradicional. 

 

Fonte: a autora. 

 

Posteriormente a Profa. Vanessa Barbosa entregou uma pequena apostila 
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sobre o Braille e os códigos da escrita como também demonstrou a estrutura da cela 

Braille no quadro, escrito por ela (foto 6), o que ocasionou muito espanto nos 

docentes que participavam do curso, já que a instrutora é cega.  

 

Foto 6 – Fotografia da Professora Vanessa Barbosa escrevendo no quadro branco a 

sequencia da cela Braille. 

 

Fonte: a autora. 

 

Esse espanto é compreensível já que não é algo, comumente, vivenciado por 

pessoas com deficiência visual, mas, como já mencionamos anteriormente, existem 

especificidades nesse tipo de deficiência, como também a experiência e a história de 

vida de cada pessoa, seja ela cega ou com Baixa Visão, que irão influenciar no 

processo de ensino-aprendizado em sala de aula e na interação social.  

Por exemplo, um aluno com deficiência visual, que perdeu a visão após os três 

anos de idade, pode guardar referências sobre as cores, conceitos e significados, já 

o aluno cego congênito, ou que perdeu a visão antes dos três anos de idade, irá 

aprender os conceitos, “[...] mas os significados estarão vinculados às referências 

sensoriais e às experiências pessoais, culturais, a moda, as estações, etc.” 

(SANTOS, 2014, p. 255).  

Tal fato reforça a necessidade de conhecermos o nosso aluno, envolvendo 

tanto as suas potencialidades como as suas limitações, para podermos potencializar 

aquela e dirimir essas limitações. 

Continuando na descrição das ações desenvolvidas nesse dia, após a 
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introdução da aula, os docentes receberam uma atividade para ser escrita em 

Braille, em que utilizaram o reglete, a punção e a prancheta, como observamos na 

foto 7: 

  

Foto 7 – Fotografia de atividade da 1ª e 2ª série do Braille impresso em papel A4, em 
primeiro plano prancheta e reglete tradicional.  
 

 

Fonte: a autora 

 

Assim como no período da manhã, os docentes, do período vespertino, 

estavam bem envolvidos na atividade proposta, como vemos na foto 8: 

Foto 8 – Fotografia de sala de aula com professores participantes do curso vista de 
lado, com a professora Vanessa Barbosa em pé ao fundo, orientando os trabalhos. 
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Fonte: a autora 

 

Frisamos que, nesse turno do curso, participavam mais docentes da área 

técnica. Eles estavam motivados em aprender essa forma de escrita voltada para o 

aluno cego, pois acreditavam que essa aprendizagem poderia contribuir para uma 

ação mais efetiva quando tivessem oportunidade de ensinar aos alunos com 

deficiência visual.  

Diante disso, podemos apreender que o momento da formação continuada “[...] 

permite aos professores em atuação rever os referencias teórico-metodológicos e os 

incentiva, face ao enfrentamento das diferenças de seus alunos, a buscar uma 

formação continuada” (FREITAS, 2009, p.97).  

Destacamos a palavra incentiva, pois mesmo que a subjetividade62 do docente 

seja um elemento que conduza a esse incentivo ou o motive para o aprendizado, um 

fato inusitado em sala de aula pode ser um fator estimulante para o novo 

aprendizado. 

                                                           
62

 Apoiamo-nos no significado de Placco e Souza (2006, p. 43) quanto à subjetividade, que segundo 
eles, é uma característica própria de cada um “em permanente constituição, construída nas relações 
sociais, que permite à pessoa um modo próprio de funcionar, de agir, de pensar, de ser no mundo, 
modo que a faz atribuir significados e sentidos singulares às situações vividas”. 
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Sobre esse aspecto, Placco e Souza (2006, p.20) destacam que o contexto 

educacional e as necessidades decorrentes dele proporcionam a busca pelo sabe a 

qual sustentará a atribuição de significados e sentidos aos conhecimentos 

acessados. “Também está relacionado a essa experiência o objeto a ser aprendido, 

o que pode desencadear ou não a escolha por aprendê-lo.” 

Levando isso em consideração, avaliamos como de grande relevância o 

envolvimento dos professores da área técnica no aprendizado do Braille, já que lhes 

atribuía um significado como também era um assunto novo e significativo para esses 

docentes.  

 

SÉTIMO DIA 
       24.02.2016 

Aula dialogada: Introdução ao Braille 
Palestrante: Profª Esp.Vanessa Oliveira (UFRN) e Profª Laila Alcantara (IERC-RN) 

 

 

Nesse dia, demos continuação às atividades e conteúdos sobre a escrita Braille 

e as finalizamos.  

Pela manhã, a professora Laila finaliza a atividade referente ao Braille, como 

vemos nas fotos (9 e 10) a seguir: 

 

 

Foto 9- Fotografia da sala de aula vista de lado, com os participantes do curso fazendo 

atividades em Braille, sendo observados pela professora Laila, que está em frente a eles. 
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Fonte: a autora 

 

Foto 10 – Fotografia em close do braço do Professor participante do curso utilizando 
reglete e prancheta.  

 
Fonte: a autora 

 

 

Durante a tarde, a instrutora de Braille, Vanessa Oliveira, continuou a aula, 

agora apresentando alguns códigos em Braille na área da Matemática e Química. 

Depois orientou a atividade a ser realizada em escrita Braille, como vemos nas fotos 

11 e 12: 

 

Foto 11: Fotografia do quadro com escrita em Braille dos códigos em Matemática e 
Química. Em primeiro plano, a professora Vanessa Barbosa em pé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

   Fonte: a autora 
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Foto 12- Fotografia em close das mãos de um professor participante do curso  
realizando a última atividade de escrita Braille. 

 

Fonte: a autora 

 

Durante as aulas, os participantes se envolveram e aprenderam um pouco do 

Sistema de Escrita Braille, o que representa um avanço no que tange ao ensino do 

aluno com deficiência visual. 

 

OITAVO DIA 
02.03.2016 

Aula dialogada: Introdução ao uso do Sorobã 
Palestrante: Profa. Maria Aparecida de Medeiros Costa Silva (pedagoga da CAENE-
UFRN) 

 

Outro tema que abordamos foi relativo ao uso do Sorobã, que é um recurso 

educativo facilitador da aprendizagem de Matemática e cálculo para o aluno com 

deficiência visual.  

Como foram realizadas as mesmas atividades pela manhã e à tarde, 

unificamos a descrição de ambos os momentos. 

Segundo Bernardo (2015, p. 13314), “[...] esse material revela-se fundamental 

para o desenvolvimento das estratégias para o ensino das operações fundamentais, 

entre outras funcionalidades, para alunos cegos e de baixa visão”. 

Lembramos que, no Ensino Técnico Integrado, o aluno com deficiência visual 

utiliza muitos cálculos e, por isso, corroboramos com Bernardo (2015), que 
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constatou, em sua pesquisa realizada sobre o uso do Sorobã para alunos cegos e 

com Baixa visão, que esse recurso colaborou no trabalho de concentração e 

raciocínio dos alunos, sugerindo que seja utilizado por todos os alunos, com 

deficiência ou não. 

Para essa aula, convidamos a pedagoga da CAENE, professora e especialista 

em Sorobã, Maria Aparecida Medeiros Costa que iniciou a aula fazendo um histórico 

sobre a criação do Sorobã e depois explicou sua estrutura, como vemos na foto 13, 

coerentemente com que foi por nós detalhado no tópico sobre esse tema.  

 

Foto 13- Fotografia da Professora Maria Aparecida vista de frente, a esquerda slide 
projetado em quadro branco. 
  

 

Fonte: a autora 

 

Depois de demostrar a estrutura do Sorobã, a professora começou a orientar 

sobre a realização das operações matemáticas, iniciando com a adição, depois 

subtração e multiplicação, por meio das quais os docentes tiveram a oportunidade 

de praticar o uso do recurso em questão, conforme registrado nas fotos 14 e 15. 

 
Foto 14 – Fotografia da Professora Maria Aparecida, vista de costas segurando o Sorobã 
acima da cabeça e, ao fundo, o quadro branco com o slide projetado. 
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Fonte: a autora 

 

         Foto 15 – Fotografia em perspectiva de  professores participantes do curso,  
realizando cálculos no Sorobã. 

  

Fonte: a autora 

 

Durante a ministração da aula, os participantes fizeram questões sobre a 

estrutura do Sorobã, que foram respondidas de maneira adequada pela pedagoga. 

Os cursistas sugeriram que fossem visitar o laboratório de acessibilidade da UFRN, 
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devido aos comentários feitos por Maria Aparecida sobre o trabalho realizado pela 

CAENE. 

A vivência dos professores nas atividades, tanto do Sorobã quando da escrita 

Braille, reflete o inacabamento da sua formação, que o ser aprendiz encontra-se 

entremeado na nossa identidade profissional. 

Placco e Souza (2006) afirmam que aprender faz parte da aceitação de que 

não sabemos tudo, ou que o que sabemos, muitas vezes, é de modo incompleto ou 

impreciso ou errado. Por isso, aprender faz parte do princípio de descobrir, criar, 

inventar, encontrar respostas para o que se está procurando, com vistas a 

conquistar novos saberes, valores ou novas ideias. 

 

NONO DIA 
09.03.2016 

Palestra: Tecnologia Assistiva e Áudiodescrição para alunos com deficiência visual 
Palestrante: Prof. Dr. Francisco José de Lima (UFPE) 

 

 

Nas entrevistas realizadas, inicialmente ficou evidente a necessidade de se 

ministrar informações sobre as adaptações pedagógicas voltadas para a inclusão do 

aluno com deficiência visual.  

Nesse âmbito, as tecnologias assistivas e a audiodescrição fazem parte 

dessa adaptação. Para ministrar sobre o assunto, convidamos o Professor Doutor 

Francisco Lima, da Universidade Federal de Pernambuco, que é cego. A palestra foi 

aberta à comunidade, mas poucos participaram. 

O professor discorreu um pouco sobre a inclusão da pessoa com deficiência 

visual, adentrou no aspecto da tecnologia assistiva, destacando a sua funcionalidade 

e finalizou comentando um pouco sobre audiodescrição. 

Lima (2011) pontua que a audiodescrição é considerada como um recurso de 

tecnologia assistiva e está garantida por lei, através da Lei Federal nº10.098/00, do 

Decreto Federal nº5.296/04, do Decreto Legislativo nº186/2008 como também do 

Decreto nº 6.949/2009.  

A audiodescrição pode ser utilizada em sala de aula, inclusive nas aulas 

expositivas, o que facilita o acesso ao conhecimento que está em contexto visual, 

como slides, filmes entre outros. Apesar disso, não é de qualquer forma que ocorre 

essa descrição, o tradutor ou descritor tem que  
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[...] dar as condições de modo que seu cliente chegue, com 
autonomia e independência, às conclusões sobre a obra que 
acessou tátil ou auditivamente, por meio da audiodescrição, aquele 
profissional deverá estudar criteriosamente a obra a ser áudio-
descrita; pesquisá-la profundamente, e traduzi-la honesta e 
fielmente, sem censurá-la e sem alterar-lhe o sentido ou intenção 
(LIMA; LIMA, 2016, p.16) 

 

Durante a palestra, observamos que os docentes ficaram atentos ao que 

estava sendo ministrado (fotos 16 e 17), além disso, tivemos a participação do 

diretor de ensino da instituição, o que evidencia uma preocupação e envolvimento 

da gestão frente à inclusão do aluno com deficiência visual.  

  

Foto 16 – Fotografia do professor Doutor Francisco Lima, sentado utilizando notebook, no 
auditório do IFRN-ZN. 
 

 

Fonte: a autora 

 

Foto 17 – Fotografia em perspectiva dos participantes do curso sentados. Ao fundo, a 
direita, o professor Doutor Francisco Lima. 
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Fonte: a autora 

 

 

O tema foi tão instigante para os docentes que um deles divulgou, no grupo do 

WhatsApp dos professores do IFRN, a temática que estava sendo desenvolvida, o 

que despertou interesse pelo curso por parte de alguns profissionais desse grupo. 

Além deles, o aluno com deficiência visual, sua mãe e um servidor da 

Reitoria, que também é cego, estiveram presentes por ocasião da referida palestra, 

evidenciando bastante interesse. Podemos dizer que resultou num momento de 

participação de outros segmentos escolares, o que consideramos bastante relevante 

para o processo inclusivo. 

 

DÉCIMO DIA 
16.03.2016 

Aula Dialogada: Recursos didáticos e tecnológicos voltados para o ensino da pessoa 
com deficiência visual 
Palestrante: Sidney Soares Trindade (CAENE / UFRN) 

 

Objetivando a continuidade das adaptações curriculares, nessa palestra, 

detalhamos um pouco mais a respeito de outros elementos voltados para o ensino 

do aluno com deficiência visual, tais como os recursos didáticos e tecnológicos.  
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Como abordamos, nas adaptações curriculares, alguns recursos didáticos, 

naquele momento, foram expostos mais os recursos tecnológicos que se referem a 

equipamentos e softwares específicos os quais ajudam na atenuação de certas 

dificuldades das pessoas com deficiência visual. 

Para ministrar essa palestra, tanto para o turno da manhã quanto da tarde, 

convidamos o Sr. Sidney Soares Trindade (foto 18), funcionário da CAENE, que 

iniciou a palestra comentando um pouco sobre a experiência que vivenciou como 

aluno com deficiência visual, matriculado no curso Técnico de Informática do IFRN, 

campus Natal-Central, no período de 2006 a 2010. 

 

Foto 18 – Fotografia de Sidney, vista de frente utilizando notebook, à esquerda, ao fundo, 
slide projetado no quadro branco. 

 

          
          Fonte: a autora 

 

O ex-aluno do IF comentou que, na ocasião, utilizou algumas estratégias que o 

ajudaram bastante, como o uso de papel carbono para o colega copiar para ele o 

que estava escrito no quadro. 

 Durante esse momento, Se, uma das professoras pesquisadas, comentou que, 

quando soube que iria lecionar a um aluno com deficiência visual, ficou imaginando 

como faria para ensiná-lo e, para tanto, foi ler algum material relativo à área para 

saber como ajudá-lo. Um dos aspectos que a referida professora encontrou foi um 

programa tal como o Coral Draw, que tem um ícone que aumenta as letras para as 

fórmulas de Química. 
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O comportamento da professora nos faz concluir que a inclusão pode favorecer 

o docente no tocante à busca por outros saberes como, por exemplo, o disciplinar, 

com o intuito de aperfeiçoar sua prática em sala de aula. Sobre esse aspecto 

Saraiva, Vicente e Ferenc (2007, p.14) destacam que “[...] a prática cotidiana 

favorece a avaliação constante dos outros saberes (disciplinares, curriculares, 

pedagógicos), permitindo, assim, que se questione a sua validade e se eliminem 

aqueles que não apresentam contribuições à prática”. 

Aproveitando a colocação da docente, Sidney apresentou um programa 

denominado NonVisual Desktop Access (NVDA63) como também comentou e 

apresentou os caminhos para o escaneamento do livro pelo scanner multifuncional 

que posteriormente seria lido através do computador pelo Adobe Profission.  

Demonstrou ainda como transformar o texto em MP3, comentou sobre o 

programa Braille Droid Wait, que lê até nota de dinheiro pelo celular.  

Durante esse momento, os docentes se interessaram muito pelo programa e 

tiraram algumas dúvidas. O Sr. Sidney comentou mais um pouco sobre a sua 

experiência como aluno do IFRN, relatando que muitos docentes apresentaram 

dificuldades quanto à adaptação dos materiais para ele, e que teve um professor 

que, a princípio, não concordava com o ingresso dele no curso, mas foi justamente 

este que realizou adaptações dos gráficos utilizando costuras, como o ponto cruz, 

que a sua esposa fazia, o que facilitou muito o seu aprendizado. Depois explicou o 

uso de papel imantado para o ensino da pessoa com deficiência visual. 

Durante a explanação, o professor Mv fez perguntas sobre a aula prática de 

circuitos, questionando o ex-aluno sobre a forma utilizada por ele nessas aulas para 

compreender esse conteúdo. Sidney comentou que não teve aula prática no IFRN, 

mas, como era muito curioso, conseguiu montar um computador “sem faltar uma 

peça”. O professor ficou atento à fala de Sidney e comentou que gostaria de adaptar 

um circuito para o aluno com baixa visão, perguntando, então, como o faria.  

Sidney afirmou que ele teria que perguntar ao aluno qual forma ficaria melhor 

para ele ter acesso ao circuito. O professor Mv expôs a sua angústia e insegurança 

em relação ao aluno com deficiência visual e, nesse momento, buscamos dirimir 

essas angústias, principalmente quanto à correção das atividades. 

                                                           
63

 Através de voz sintética, o NVDA permite que usuários cegos ou com deficiência visual possam 

acessar e interagir com o sistema operacional Windows e vários outros aplicativos.                                   
Fonte: http://www.acessibilidadelegal.com/33-manual-nvda.php 
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Observamos que a insegurança do docente tem sua fonte na falta de 

conhecimentos a respeito do aluno com deficiência visual e sua aprendizagem, o 

que pode ser suprido, mesmo que inicialmente, quando investimos em cursos de 

formação e quando temos uma política de formação significativa na instituição 

escolar que possibilita momentos de estudos sobre questões que os docentes 

destacam como pertinentes.  

Essa situação foi observada quando, ao esclarecermos as questões do 

docente, o mesmo pontuou ao final da palestra que não tinha mais dúvidas e que já 

estava com algumas ideias sobre como atuar com o aluno que apresentava Baixa 

Visão. 

Para finalizar o assunto, o Sr. Sidney apresentou os programas que utiliza na 

UFRN, como por exemplo, o NonVisual Desktop Access (NVDA), os quais facilitam o 

acesso às informações pela pessoa com deficiência visual. 

Antes de dispensarmos os participantes, orientamos sobre atividades dos 

próximos dias do curso (17 a 22 /03/16), que correspondiam do 11º ao 15º dia de 

aulas, em que eles teriam uma semana para planejar uma aula, a ser adaptada 

durante o período de uma oficina, a ser realizada como parte do curso. 

 

DÉCIMO SEXTO DIA 
23.03.2016 

Oficina sobre adaptação do material didático 
Responsáveis: Profª Maria Aparecida de Medeiros Costa Silva (CAENE/ UFRN), Sr. 
Sidney Soares (CAENE/ UFRN) e Profª Dda Vanessa Gosson Gadelha de F. Fortes  

 

Após o período de planejamento das aulas pelos docentes participantes do 

curso, retomamos as atividades do curso. Nesse dia, desenvolvemos uma oficina 

buscando trabalhar mais os aspectos práticos relativos à educação de alunos com 

deficiência visual, fato comentado pelos docentes na entrevista anterior ao curso.  

Para ministração dessas oficinas, convidamos a pedagoga e professora Maria 

Aparecida e Sidney para orientar os docentes na adaptação do material a serem 

utilizados em suas aulas. 

A professora Maria Aparecida apresentou alguns materiais que poderiam ser 

utilizados em sala de aula para adaptar a ministração do tema a ser trabalhado, 

entre eles a carretilha. Sidney ainda acrescentou que, caso o desenho fosse muito 
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pequeno, poderia usar uma tela comumente utilizada para impedir a entrada de 

mosquito na casa, usando caneta esferográfica para desenhar.  

Destacamos que, nessa oficina, a mãe do aluno com deficiência visual (RO) 

também participou, já que é pedagoga e se interessa pela temática.  

Durante a explicação do Sr. Sidney, RO comentou que também utiliza tinta 

em alto relevo para as figuras, a fim de facilitar a leitura da imagem por seu filho. Tal 

aspecto evidencia a importância de haver uma parceria família/escola, com vistas a 

favorecer uma continuidade de ações empreendidas em classe com o filho que 

apresenta deficiência visual. 

A importância dessa relação família e escola é explicitada por Ferraz, Araújo 

e Carneiro (2010), ao afirmarem que, quando a mãe sabe o que é realizado em sala 

de aula e está mais presente na escola, parece contribuir com a aprendizagem do 

aluno com deficiência, pois, conforme atestam Santos, Santos e Oliveira (2013, p. 

45), “[...] os pais são os que mais compreendem seus filhos com NEEs e, por isso, é 

importante que haja a troca de informações com os professores para que estes 

descubram formas melhores de ajudar  no desenvolvimento [...]” dos alunos. 

Depois dessas orientações, os docentes tiveram a oportunidade de adaptar 

alguns aspectos de suas aulas. No caso da disciplina técnica, cujo assunto foi 

circuito, por exemplo, os alunos adaptaram a imagem tanto usando a carretilha 

quanto o cordão, como vemos nas fotos 19 e 20 a seguir: 

 

Foto 19 – Fotografia em close das mãos de um participante utilizando carretilha.  
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Fonte: a autora   

Além disso, adaptamos um mapa de distribuição da Mata Atlântica do Brasil 

utilizando botões e a escrita Braille para o aluno cego; e a escrita cursiva e cola em 

alto relevo para o aluno com Baixa Visão, como vemos a seguir: 

Foto 20 – Fotografia em close das mãos de um professor participante do curso 
adaptando um mapa do Brasil utilizando botões e cola em alto relevo. 

 

Fonte: a autora. 

 

Durante a tarde, foram apresentados, assim como no período da manhã, o 

material que poderia ser utilizado em sala de aula, como vemos na foto 21 abaixo:  

Foto 21 – Fotografia  em perspectiva da Professora Maria Aparecida. À sua esquerda, 
cadeiras com materiais e, ao fundo,  quadro branco. 
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Fonte: a autora 

 

Um dos materiais adaptados dizia respeito à área de Química Orgânica. Para a 

produção desse material, foi orientado que o docente poderia representar o 

conteúdo da aula, utilizando bolas de isopor, representando os elementos químicos, 

enquanto as ligações entre eles seriam representadas por arames, conforme vemos 

na foto 22: 

Foto 22- Fotografia de Sidney tendo, na mão esquerda, uma estrutura de um elemento 
químico utilizando bolas de isopor e arame. 
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Fonte: autoria 

 

Durante a oficina, os docentes participaram ativamente, levantando questões, 

dirimindo as suas dúvidas sobre onde encontrar os materiais, para adaptar as aulas, 

como também perguntaram em que locais poderiam comprar reglete, punção para 

escreverem em Braille.  

Antes de finalizarmos a oficina, combinamos o dia para visitarmos o 

Laboratório de Acessibilidade da UFRN. Essa atividade foi sugerida pelos 

participantes do curso, no intuito de conhecer um setor existente numa Instituição de 

Ensino Superior pública, que objetiva o desenvolvimento e a oferta à comunidade 

acadêmica dos 

 

 

 [...] seguintes serviços de informação acessível:  digitalização de 
textos; produção de materiais em formatos acessíveis;  empréstimo 
de tecnologias assistivas; orientação bibliográfica e normalização de 
trabalhos; orientação e mobilidade na UFRN; visita guiada; revisão 
Braille; treinamento e capacitação; repositório de Informação 
Acessível (RIA). 
O principal serviço do LA é a produção de materiais em formatos 
acessíveis. Esse procedimento consiste em transformar o texto 
impresso em formato acessível: digital, fonte ampliada, Braille e mp3 
de acordo com a solicitação e limitação do aluno 
(https://www.lacessibilidade.bczm.ufrn.br) 
 
 

Vemos, assim, que o referido laboratório proporciona elementos relevantes, de 

cunho pedagógico ou estrutural, que facilitam o acesso e a permanência dos alunos 

com deficiência na universidade. 

 
 

DÉCIMO SÉTIMO DIA 
30.03.2016 

 

Oficina sobre adaptação do material didático 
Responsáveis: Profª Maria Aparecida de Medeiros Costa Silva (CAENE/ UFRN), Sr. 
Sidney Soares (CAENE/ UFRN) e Profª Dda Vanessa Gosson Gadelha de F. Fortes  

 

Como sugestão apresentada durante o curso, a finalização das atividades 

formativas aconteceu através de uma visita ao Laboratório de Acessibilidade da 

https://www.lacessibilidade.bczm.ufrn.br/
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UFRN. A logística foi a seguinte: os docentes iriam para a UFRN, mais 

especificamente para a Biblioteca Zila Mamade, local do laboratório, e nos 

encontraríamos lá. 

Fomos recepcionados pela Profa. Esp. Vanessa Barbosa, que fez a 

apresentação da equipe e dos recursos presentes no laboratório, entre eles 

softwares, mapas adaptados, Sorobã, linha Braille entre outros que são utilizados 

para a educação de pessoas com deficiência visual, como vemos a seguir: 

 

Foto 23 - Fotografia de mesa redonda contendo materiais utilizados voltados para 
pessoas com deficiências e, ao redor, participantes do curso sentados.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                Fonte: a autora 

 

Foto 24 – Fotografia da Professora Vanessa Barbosa segurando a linha Braille.  
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Fonte: a autora 

 

 

          Foto 25 – Fotografia de Mapa adaptado em relevo. 

 

Fonte: a autora 
 

A professora Vanessa Barbosa explicou sobre o uso adequado de vários 

recursos que facilitavam o acesso à informação para o aluno com deficiência visual, 

entre eles a impressora Braille e o livro em Braille, como também demonstrou como 

usar o leitor de tela voltado para o aluno com Baixa Visão. Todos que estavam 
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presentes fizeram questionamentos, com vistas a minimizar suas dúvidas a respeito 

da utilização dos referidos recursos no cotidiano escolar.  

Ao final, perguntamos o que eles destacaram como mais interessante durante 

o curso realizado, e o professor MV apontou que a vivência com as pessoas com 

deficiência visual foi muito importante e esclarecedora para ele.  

Essas ações desenvolvidas durante o curso revelam e ratificam a importância 

da formação docente para a inclusão do aluno com deficiência visual e que a 

instituição de ensino, na qual os docentes estão inseridos, torna-se um espaço de 

construção de saberes principalmente pelo fato de que os profissionais estão 

vivenciando, na prática, o ingresso de um educando com deficiência na escola, o 

que pode motivar a um novo aprendizado. 

Sobre esse sentido, Nunes (2001) afirma que, a partir da reflexão na e sobre 

a prática, os saberes vão se constituindo, possibilitando uma tendência reflexiva 

durante a formação docente. 

Dessa forma, para analisarmos as contribuições do curso de formação para a 

construção desses novos saberes frente à inclusão do aluno com deficiência visual, 

estruturamos uma terceira e última categoria em que apresentaremos os resultados 

do curso de formação, tendo como dados as entrevistas realizadas ao final do curso 

do segundo grupo de sujeitos da pesquisa, no caso, os docentes que finalizaram o 

curso com frequência mínima de 70%, que foram quatro professores bem como as 

observações das suas aulas.  

 

6.4. Contribuições da Formação Continuada dos Docentes do Ensino 

Médio Integrado 

 

A tese dessa pesquisa é que a formação continuada dos professores, numa 

perspectiva inclusiva, poderá contribuir para ampliar os seus saberes e 

conhecimentos quanto ao processo de ensino-aprendizagem do aluno com 

deficiência visual, possibilitando ações mais condizentes com suas necessidades 

educacionais, favorecendo a sua inclusão.  

Ao longo do capítulo, analisamos informações que nos proporcionaram um 

diagnóstico dos conhecimentos ou saberes que os professores possuíam a respeito 

do aluno com deficiência visual e de sua inclusão educacional, como também 



257 
 

descrevemos a realização do curso de formação e a participação dos docentes 

durante o curso. 

A partir dessa categoria, iremos retomar as respostas iniciais apenas dos 

docentes que tiveram participação de 70% de frequência e comparar com a 

entrevista realizada ao final do curso, com o intuito de averiguarmos as suas 

contribuições, no que tange à ampliação dos saberes e conhecimentos a respeitos 

da inclusão do aluno com deficiência visual.  

Utilizaremos ainda a entrevista realizada ao final do curso com o aluno que 

apresenta deficiência visual, no âmbito das estratégias desenvolvidas em sala de 

aula, que foram realizadas pelos docentes durante a participação no curso voltado 

para a inclusão desse discente. Essas informações corroboraram ou não com as 

falas e com as práticas observadas, quanto a essa categoria de análise. 

Antes, porém, de realizarmos um estudo comparativo dos avanços ou não do 

curso de formação continuada, iremos abordar as respostas dos docentes, frente às 

contribuições desse curso para sua formação.  

 

6.4.1 As contribuições do curso de formação continuada: a percepção 

dos docentes pesquisados 

 

Segundo Dassoler e Lima (2012, p. 6), o investimento na formação docente 

torna-se “[...] o ponto de partida para as possibilidades de melhoria da 

profissionalidade e para a ressignificação de sua prática”. 

Diante disso, questionamos quais foram as contribuições do curso de formação 

realizado para o processo formativo dos docentes frente à inclusão do aluno com 

deficiência visual.  

A professora FL destacou que, durante a sua formação acadêmica, não teve a 

oportunidade de estudar sobre educação inclusiva e que, por isso, o curso contribuiu 

para que aprimorasse o conhecimento sobre inclusão, como vemos na sua fala: 

 

- Em minha formação acadêmica, não tive a oportunidade de estudar 
sobre educação inclusiva. Nesse sentido, o curso de extensão 
promovido pela Profa. Vanessa contribuiu para que eu me 
apropriasse de um conhecimento até então, para mim, distante. 
Certamente, essa contribuição fará diferenças na minha postura 
profissional daqui por diante, sobretudo, em face de alunos com 
deficiência (FL) 
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É consensual que os cursos de formação inicial devem incluir disciplinas na 

área da educação inclusiva, com vistas a possibilitar um conhecimento a respeito 

desse campo educacional tão relevante, que se descortinou a partir do final do 

século XX. Observamos, entretanto, por meio da fala da professora FL, que ainda 

existem cursos de graduação ou licenciaturas que não possuem conteúdos nessa 

área em suas matrizes curriculares. Isso ocorre, mesmo havendo conhecimento de 

que a Portaria Ministerial nº 1793/94 recomendou a oferta de disciplinas e conteúdos 

sobre a educação de pessoas com necessidades educacionais especiais em cursos 

de licenciaturas e em outros cursos de graduação, conforme podemos observar a 

seguir:  

 

Art.1.º Recomendar a inclusão da disciplina “ASPECTOS ÉTICO-
POLITICO EDUCACIONAIS DA NORMALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO 
DA PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS”, 
prioritariamente, nos cursos de Pedagogia, Psicologia e em todas as 
Licenciaturas.  

Art. 2.º Recomendar a inclusão de conteúdos relativos aos aspectos–
Ético–Políticos– Educacionais da Normalização e Integração da 
Pessoa Portadora de Necessidades Especiais nos cursos do grupo 
de Ciência da Saúde (Educação Física, Enfermagem, Farmácia, 
Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição, Odontologia, 
Terapia Ocupacional), no Curso de Serviço Social e nos demais 
cursos superiores, de acordo com as suas especificidades. 

 

Apesar da importância da inserção de disciplinas e conteúdos relativos à 

educação de alunos com deficiência, Gakiya (2012, p. 14) destaca que a “[...] 

formação inicial do professor não tem contemplado os dilemas vivenciados pelos 

professores diante do processo de ensino e aprendizagem dos alunos com 

deficiência na sala comum”. 

Diante dessas questões, a formação continuada se configura como um espaço 

de construção de saberes a respeito dos alunos com deficiência e, no caso da 

presente pesquisa, sobre a deficiência visual.  

Sob esse aspecto, FL destacou que o curso fez diferença em sua postura 

profissional frente aos alunos com deficiência, fato que ratifica a afirmativa de Nóvoa 

(1995), ao situar que um dos objetivos da formação continuada é proporcionar 

debates teóricos atuais, com a intenção de contribuir para a melhoria da ação 

pedagógica na escola e, consequentemente, na educação. 
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Já o professor MV afirmou que o curso contribuiu para a sua prática em sala de 

aula, e que se conscientizou de que precisa estar atento às limitações do aluno com 

deficiência visual e procurar uma melhor forma de adaptar a didática desenvolvida 

em suas aulas, para facilitar a compreensão do discente, sem prejuízo para o 

atendimento educacional aos alunos em geral.  

 

- Saber lidar em sala de aula e fora com portadores de deficiência 
visual. Compreender suas limitações e adaptar da melhor maneira a 
didática da aula para que facilite sua compreensão, sem afetar os 
demais alunos. É um exercício de vigilância durante as aulas para 
não esquecer aqueles alunos que demandam de uma atenção 
diferenciada. (MV) 

 

Ainda sobre essa mudança na prática, o professor LU também destaca que 

essa contribuição foi muito relevante, como vemos em sua fala: 

- Minha prática foi aprimorada no tratamento com os alunos com 

deficiência. (LU) 

 

A Professora SE, além de pontuar a sua postura frente ao aluno com 

deficiência visual na sua prática cotidiana, comenta que o curso possibilitou 

informações valiosas sobre confecção de materiais adaptados e sobre o Braille, 

como vemos a seguir: 

 

- Possibilitar a elaboração de materiais para as aulas, a melhora da 
minha postura perante o aluno com deficiência visual. Passei a 
conhecer melhor essa deficiência e a entender como funciona o 
Braille. (SE) 

 

Vemos, assim, que a educação numa perspectiva inclusiva traz diversos 

benefícios, entre eles a oportunidade de os professores aperfeiçoarem a sua prática, 

por meio de cursos de capacitação, com o intuito de superar os desafios presentes 

em sala de aula. 

Ainda sobre esse aspecto, Marchesi (2006, p. 201) afirma que uma escola 

inclusiva para ser atrativa ao aluno com deficiência, os professores  
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[....] deben transformar su enseñanza en el aula y enfrentarse con 
sensibilidad al permanente dilema entre la enseñanza común y la 
atención a la diversidad de los alumnos. Frente a los modelos de 
enseñanzas tradicionales, [...], los profesores deben aprender a 
adaptar su enseñanza a la diversidad de los alumnos. Tarea difícil 
que exige a los profesores adaptarse a los conocimientos iniciales de 
cada uno de sus alumnos y ayudarles a progresar a partir de ellos. 
Los profesores deben diferenciar el aprendizaje de sus alumnos a 
través de diferentes metodologí- as de enseñanza, tener en cuenta 
sus diferentes intereses, adaptar su enseñanza a los ritmos de 
aprendizaje se sus alumnos, y apoyarlos y animarlos a lo largo de su 
proceso de aprendizaje64. 

 

 

Dessa forma, num ambiente inclusivo, o professor deverá modificar sua prática 

em sala de aula, com vistas a proporcionar o aprendizado de todos os alunos, entre 

eles aqueles que apresentam algum tipo de necessidade especial. 

Considerando esses aspectos, o curso proporcionou – mesmo que de maneira 

inicial – uma reflexão da própria prática docente e uma mudança de postura frente 

ao aluno com deficiência visual, elementos situados pelos entrevistados. 

Freitas (2009, p. 105) destaca que a mudança de “[...] concepções do professor 

favorece mudanças em suas práticas pedagógicas e, consequentemente, as 

transformações na escola”.  

Ao considerarmos que as concepções dos docentes favorecem mudanças na 

prática, como também que os saberes adquiridos no campo experiencial e 

acadêmico desencadeia uma nova perspectiva frente à prática docente, 

questionamos os professores pesquisados sobre quais conhecimentos ministrados 

no curso consideraram mais importantes para o aluno com deficiência visual na sua 

prática em sala de aula, propiciando um aperfeiçoamento didático em relação a este. 

Os docentes ratificaram as questões metodológicas e de relacionamento com o 

aluno Ni como relevantes para a sua prática pedagógica, conforme vemos a seguir 

em suas falas: 

                                                           
64 Tradução: [...] devem transformar seu ensino em sala de aula e enfrentar com sensibilidade o 

permanente dilema entre o ensino comum e a atenção à diversidade dos alunos. Frente aos modelos 
de ensino tradicional, [...] os professores devem aprender a adaptar seu ensino para a diversidade 
dos alunos. Tarefa difícil, que exige dos professores adaptar-se aos conhecimentos iniciais de cada 
um dos seus alunos e ajudá-los a progredir a partir deles. Os professores devem diferenciar a 
aprendizagem de seus alunos através de diferentes metodologias de ensino, levando em 
consideração seus diferentes interesses, adaptar seu ensino aos ritmos de aprendizagem de seus 
alunos, apoiá-los e animá-los ao longo se seu processo de aprendizagem. 
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 - O uso de novas tecnologias de informação e comunicação que 
auxiliam o aluno com deficiência visual, através de tecnologias 
assistivas, quando o próprio computador é a ajuda técnica para 
atingir um determinado objetivo, por exemplo, adaptações de teclado, 
de mouse, software especiais, etc. (FL) 
 
- Contrastes e melhor visualização das apresentações (MV) 
 
- Sem dúvida, a maneira como devemos proceder, lidar com o aluno 
com deficiência visual requer um cuidado em ditar, pausadamente, 
tudo o que escrevemos no quadro. isso acaba ajudando até mesmo 
o entendimento dos alunos sem deficiência. (LU) 

- A elaboração de materiais didáticos e que devo tratar ele igual aos 
outros alunos (SE). 

 

Vemos, assim, algumas mudanças substanciais frente ao aluno com deficiência 

visual, principalmente no ambito do discente com Baixa Visão, como o uso de novas 

tecnologias, o cuidado com o contraste das cores durante a apresentação dos 

slides, o cuidado ao ditar o que está escrito no quadro, a elaboração de materiais 

didáticos e a forma de tratá-lo como os demais alunos, sem protecionismo ou 

exclusão. 

Pontuamos que essa ênfase na prática em sala de aula, mais especificamente 

na metodologia e nos recursos utilizados, é compreensível já que o  

 

[...] exercício do magistério se caracteriza pela atividade de ensino 
das matérias escolares. Nele se combinam objetivos, conteúdos, 
métodos e formas de organização do ensino, tendo em vista a 
assimilação ativa, por parte dos alunos, de conhecimentos, 
habilidades, hábitos e o desenvolvimento de suas capacidades 
cognitivas (LIBÂNEO, 1994, p. 77).  

 

Dessa forma, quando o docente for ensinar a um aluno com deficiência visual, 

uma das questões mais presentes será o que vai fazer, como dará aula para esse 

aluno, ou seja, o foco estará nos aspectos voltados para a prática em sala de aula, 

para “o como fazer”.  

Destacamos, porém, que a metodologia ou os recursos didáticos a serem 

utilizados em sala de aula perpassam também pelo conhecimento de quem é esse 

aluno, pois segundo Libâneo (1994, p. 153), é  
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[...] indispensável investigar a situação individual e social do grupo de 
alunos, os conhecimentos e experiências que eles já trazem, de 
modo que, nas situações didáticas, ocorra a ligação entre os 
objetivos e conteúdos propostos pelo professor e as condições de 
aprendizagem dos alunos.  

 

Até o momento, observamos as percepções dos docentes frente ao curso de 

formação, os quais destacaram a sua pertinência para a sua prática em sala de aula.  

Diante disso, ratificamos a funcionalidade e a importância da formação 

continuada para a inclusão dos alunos com deficiência visual, já que isso possibilita 

diminuir lacunas existentes na formação inicial desses professores como também 

proporciona a atualização de conhecimentos seja em termos teóricos ou práticos. 

Tudo isso “[...] diante dos avanços que vêm se processando na ciência e na 

tecnologia educacional, nas últimas décadas, com vistas ao atendimento mais 

adequado dos educandos, sem distinção” (MARTINS, 2009, p. 85). 

Sendo assim, ao compreendermos que a formação continuada poderá dirimir 

possíveis lacunas na prática docente no contexto inclusivo, já que a partir dessa 

formação “[...] poderão processar-se as mudanças conceituais no docente” 

(FREITAS, op.cit, p. 105), iremos abordar, no próximo tópico, os saberes adquiridos 

pelos professores sobre a inclusão do aluno com deficiência visual durante a 

realização do curso, em que faremos um comparativo desses saberes antes e 

depois da realização do referido curso. 

 

6.4.2 Os saberes construidos pelos docentes durante o curso de 

formação continuada. 

 

Segundo Nunes (2001, p.27), as pesquisas no âmbito da formação e profissão 

docente apontam para a necessidade de uma revisão da compreensão da prática 

pedagógica, que é tomada como mobilizador de saberes profissionais. Sobre esse 

aspecto, destaca que, na trajetória docente, o professor “[...] constrói e reconstrói 

seus conhecimentos, de acordo com a necessidade de utilização desses, suas 

experiências, seus percursos formativos e profissionais”. 

Essa construção e reconstrução dos saberes dos docentes são cada vez mais 

requeridas na dinâmica escolar, principalmente no contexto inclusivo, em que a 
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prática docente precisa ser avaliada, repensada, para que ele possa proporcionar a 

aprendizagem dos alunos em geral.  

Para que essas ações ocorram, é importante o investimento em formação, 

pois, segundo Nóvoa (1999), não se pode pensar em alguma mudança sem passar 

pela formação. 

A partir disso, questionamos: quais saberes esses professores construíram ou 

reconstruíram em relação à inclusão dos alunos com deficiência visual? Para 

responder a essa questão, iremos analisar as falas dos docentes sobre o conceito 

da deficiência visual e os aspectos pedagógicos voltados para a inclusão do 

discente nessa condição, tendo como elementos comparativos as respostas das 

entrevistas antes e depois do curso, em que são perceptíveis algumas mudanças – 

mesmo que iniciais – tanto nas concepções quanto nas ações desenvolvidas em 

sala de aula. 

  

 O que é deficiência visual? 

 

Segundo a Declaração de Salamanca (1994, p. 5), as escolas inclusivas 

[...] devem reconhecer e responder às necessidades diversas de 
seus alunos, acomodando ambos os estilos e ritmos de 
aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade a todos 
através de um currículo apropriado, arranjos organizacionais, 
estratégias de ensino, uso de recurso e parceria com as 
comunidades  

 

Nesse reconhecimento e repostas às necessidades desses alunos, encontra-se 

o conhecimento sobre esses discentes. Nesse sentido, Martin e Bueno (2003, p.11) 

afirmam que a intervenção educacional precisa “[...] partir do conhecimento das 

características da pessoa com deficiência visual” e, por essa razão, é importante que 

os docentes conheçam essas características. 

Observando esse aspecto, retomamos algumas questões sobre o que eles 

aprenderam sobre a deficiência visual, após o curso. Para tornar mais claras as 

comparações dos dados, procuramos detalhar as respostas, organizado-as em um 

quadro que corresponde a cada professor pesquisado e que contém as respostas 

das entrevistas antes e depois do curso realizado.  
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Quadro 9 - O que é a deficiência visual antes e depois do curso, segundo os professores 

pesquisados. 

Professores Antes do Curso Depois do curso 

FL Bom, eu entendo que é 

quando a pessoa não tem 

100% da visão. 

É um comprometimento parcial 

ou total da visão. Pode ocorrer a 

baixa visão ou a cegueira total. 

LU Tem vários níveis, não é? 

Tem aquele aluno que ele é 

cego totalmente, e aí tem o 

que já nasceu cego, o que 

ficou cego por algum 

acidente ou por alguma 

doença. 

Sei que é uma pessoa que tem 

dificuldade em enxergar ou não 

enxerga nada. 

 

SE Eu sei o básico. Se trata de uma deficiência que 

atinge a visão. 

MV A pessoa não enxerga 

direito, ela tem dificuldades 

para se locomover, para 

enxergar as coisas. 

À medida que o fui conhecendo 

melhor, comecei a compreender 

quais eram suas dificuldades. No 

caso do aluno, há necessidade 

de luz, mas deve-se considerar 

que o ofuscamento do quadro 

branco atrapalha. Quando for 

escrever no quadro, possibilitar 

intervalos para que o aluno 

possa se aproximar e tirar 

dúvidas sobre o que foi escrito 

(principalmente equações 

matemáticas). 

Fonte: Elaboração da autora 

 

Ao observamos as falas dos professores FL, LU e SE vemos que, mesmo com 

o desenvolvimento do curso no qual discorremos sobre o conceito da deficiência 

visual, destacando também o aspecto pedagógico, a compreensão a respeito dessa 

deficiência numa perspectiva médico-pedagógica, ainda se perpetua na visão dos 

docentes. 

Essa situação ocorre porque a maioria dos conceitos apresentados pelos 

autores sobre a deficiência visual transitam mais sob uma perspectiva médica, 

voltada para a acuidade visual e para a perda da visão.  
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É interessante conhecermos esses conceitos médico-pedagógicos, mas eles 

não devem ser o foco da nossa compreensão frente a esse aluno com deficiência 

visual, mas, sim, uma perspectiva pedagógica, em que a cegueira é compreendida 

como  

 

[...] a perda total ou resíduo mínimo de visão, que leva a pessoa a 
necessitar do Sistema Braille ou de recursos tecnológicos, tais como 
ledores de texto com sintetizador de voz, por meio dos quais se 

estabelece o diálogo entre percepção e cognição (SILVA, 2013, 
p.63). 

 

A Baixa Visão, por sua vez, diz respeito à  

[...] capacidade, quando menos, para percepção de massas, cores e 
formas, e por limitação para ver de longe, embora com possibilidade 
para discriminar e identificar objetos e materiais situados no meio 
próximo a uma distância de poucos centímetros; quando mais, a 
poucos metros. O resíduo visual pode permitir a leitura de grandes 
cartazes, embora não se dê a leitura funcional em tinta, inclusive com 
meios específicos. (MARTÍN ; RAMÍREZ, 2003, p. 43). 

 

Apreendemos, por meio desses conceitos, que, mesmo abordando a questão 

médica, o aspecto educacional também se faz presente, de forma que 

compreendemos a característica da deficiência visual, como ausência ou resíduo 

visual, mas conhecemos também as possibilidades pedagógicas, como, por 

exemplo, uso do sistema de escrita Braille e a ampliação das letras. 

Salientamos, porém, que verificamos um avanço na compreensão dos 

docentes frente à deficiência visual, já que os professores mencionaram não apenas 

a falta de visão, mas também pontuaram aspectos relativos ao resíduo visual, 

elemento característico da Baixa Visão, algo não declarado nas respostas obtidas 

antes do curso.  

Esse aspecto torna-se pertinente na prática do docente já que, agora, podem 

conhecer, mesmo que um pouco, as necessidades desse aluno com baixa visão. 

Isso está presente na fala do Professor Mv, que declarou agora entender mais o 

aluno, que passou a compreender que a iluminação e a escrita no quadro são 

aspectos aos quais ele precisa estar atento para que esse discente tenha acesso às 

informações.  
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 As adaptações voltadas para o aluno com deficiência visual 

 

Após conhecermos as necessidades desse aluno, precisamos desenvolver 

ações pedagógicas que atendam a essas necessidades e proporcionem o 

desenvolvimento e a independência do aluno com deficiência visual, seja esta em 

qualquer fase da sua vida. 

Ao longo dos capítulos teóricos do presente trabalho, constatamos que a 

inclusão requer novas práticas pedagógicas, já que se faz presente na instituição de 

ensino uma ação mais condizente com a ideia de homogenização dos discentes do 

que com a heterogeneidade dos sujeitos, sendo esta característica inerente ao ser 

humano.  

Sendo assim, o sistema de ensino “[...] deve dispor de meios necessários para 

responder a essas necessidades” (MARTÍN, GASPAR, GONZÁLEZ, 2003, p. 263). 

Para tanto, a instituição de ensino precisa se munir de vários elementos didático-

pedagógicos, entre eles o currículo.  

Para Martín, Gaspar e González (2003, p. 264), a educação tem a obrigação 

de propiciar ao aluno acesso a uma cultura comum e, para tanto, “[...] é preciso 

estabelecer um equilibrio entre a compreensividade do currículo – instrumento para 

a concretização de propostas educativas – e a diversidade do alunato – 

concretização de ações educativas extremamente específicas”.  

Partindo dessa compreensão da concretude do currículo em sala de aula, para 

o discente com deficiência visual, está voltado para adaptação curricular, que, 

segundo Carvalho (2012), torna-se importante no contexto da diversidade, já que, 

sem ela, os diversos alunos que apresentam algum tipo de necessidade especial, 

podem bloquear e inibir a construção de conhecimentos. 

Machado (2011), por sua vez, afirma que adaptar o currículo consiste em 

modificá-lo, sem excluir o modelo existente, mas adaptando-o às necessidades dos 

alunos. Essa modificação ocorre por meio da reorganização, alteração, introduzindo 

e, até mesmo, eliminando alguns planejamentos e adotando, quando necessário, 

outras alternativas. 

Essas adaptações curriculares consistem também em modificações 

espontâneas realizadas pelos docentes, como também todas as estratégias 
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intencionalmente organizadas com o objetivo de oferecer respostas às necessidades 

dos alunos (CARVALHO, 2012). 

Essas adaptações são importantes, pois [...] “uma necessidade só pode ser 

verdadeiramente satisfeita através de uma certa adaptação à realidade. Além disso, 

não há adaptação pela adaptação: a adaptação é sempre orientada pelas 

necessidades [...]” (VYGOTSKY, 1993, p. 19) 

Diante disso, Silva (2008, p. 146) afirma que as adaptações curriculares são 

pertinentes e necessárias, pois  

 

[...] possibilitam ao educador trabalhar as dificuldades, em particular, 
dos alunos cegos e/ou com baixa visão, a fim de que possam 
participar integralmente do ambiente escolar, com vistas a resultados 
positivos. Ou seja, para a sua completa interação com o meio e com 
o conhecimento, tornando-se pessoas com independência e 
autonomia para exercerem seus papéis de agente produtivos na 
sociedade. 

 

 

Desta forma, retomamos o questionamento feito sobre as adaptações 

curriculares voltadas para os alunos com deficiência visual, pois o conhecimento dos 

professores sobre esse assunto possibilitará uma prática mais condizente com as 

necessidades desse discente. 

As respostas foram as seguintes: 

 

Quadro 10 – As adaptações curriculares para os docentes antes e depois do curso 

Professores Antes do Curso Depois do curso 

FL De fato, o conhecimento é pouco, 

quase nada do assunto, o que eu 

sei é realmente isso, senso 

comum. Eu de fato não saberia lhe 

dizer agora uma estratégia, sei lá 

uma didática que fosse só, 

voltada, mais voltada pra essa 

questão 

Defendo a existência de salas de 

recursos especiais com a presença 

de profissionais especializados que 

auxiliem o professor e o aluno em 

suas necessidades. 

 

SE Acredito que os materiais didáticos Sinceramente, não sei quais as 

adaptações curriculares que serão 

necessárias. Tenho consciência 

que são necessárias, mas ainda 

não sei quais. 
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LU Imprimir o material, prova ou 

apostila, imprimir numa fonte 

maior para ele, é também ao 

escrever no quadro. Na turma dele 

eu tenho o cuidado de escrever 

com a letra um pouco maior e 

também na hora da explicação ou 

na hora de ler alguma coisa que 

tem no quadro eu sempre 

acompanho, apontando pra onde 

estou lendo, né? E falando 

pausadamente aquilo que estou 

lendo, ai só depois explico melhor. 

Uma boa dicção e a descrição 

detalhada de tudo o que 

escrevemos no quadro é 

primordial. 

 

MV Não faço a mínima ideia do que 

precisa adaptar pra ele 

Não consigo apontar adequações 

curriculares, entretanto, acho que 

ajudaria muito se as turmas 

fossem menores 

Fonte: Elaboração da autora 

 

Nas falas dos docentes, podemos constatar uma grande variação de 

conhecimentos que perpassaram por avanços e retrocessos. Avanços no caso da 

professora Fl, que anteriormente afirmava saber apenas algo do senso comum e 

que, agora, destaca a pertinência de um sistema de apoio aos docentes e aos 

alunos com deficiência visual, como a existência da Sala de Recursos 

Multifuncionais (SRM) na instituição escolar.  

Essa sala de apoio existe no IFRN-ZN, mas está sob a responsabilidade do 

NAPNE. Seria importante que a SRM tivesse um espaço específico, materiais 

adaptados, recursos tecnológicos e didáticos adequados; que os professores 

especializados ali atuantes empreendessem um trabalho de acompanhamento dos 

discentes público alvo da Educação Especial, que são matriculados na referida 

escola, em cooperação com os professores das salas comuns; e que colaborasse 

com o desenvolvimento de momentos de estudo e cursos de formação docente. 

Percebemos, no entanto, que o docente ainda passa por certas dificuldades para 

sistematizar suas ações, já que o espaço é dividido com outro departamento e os 

materiais adquiridos – até o momento da pesquisa – constituía-se apenas de uma 

impressora Braille, não existindo materiais específicos que pudessem ser utilizados 

com o aluno que apresentava Baixa Visão.  
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No processo de inclusão de alunos com deficiência, um sistema de apoio 

também deve estar inserido nesse contexto e precisa ser buscado, pois, segundo 

Carvalho (2004, p. 60-61), a inclusão também diz respeito à luta 

a) pela universalização da educação, isto é, para que todas as 
escolas acolham todos os alunos oferecendo-lhes educação de 
qualidade; 

b) pela matrícula dos alunos com necessidades especiais nas turmas 
ditas regulares e lhes sejam asseguradas práticas pedagógicas e 
todas as modalidades de suporte que permitam a remoção de 
barreiras para a sua aprendizagem e para a sua participação; 

c) por uma rede de ajuda e apoio a alunos que apresentem 
necessidades especiais, seus pais e professores;65 

 

Apesar disso, vemos algumas contradições nas falas de SE e LU, já que a 

primeira afirmou, antes da realização do curso, que as adaptações curriculares 

estavam voltadas para os materiais didáticos e, depois do curso, declarou que não 

tinha conhecimento a respeito disso.  

Já o professor LU apresentou mais elementos que estão presentes nas 

adaptações curriculares antes do curso, mas, depois apenas pontuou a questão da 

dicção.  

A princípio, uma das hipóteses desse comportamento contraditório pode estar 

relacionada à complexidade do assunto sobre adaptações curriculares e, por isso, a 

docente SE considerou que ainda tinha muito que entender sobre o tema, não 

querendo se arriscar a dar uma resposta que não fosse coerente. Então, preferiu se 

abster de uma resposta mais teórica, com receio de errar ao proferi-la. 

No tocante ao professor LU, consideramos que ele destacou outros aspectos 

que avaliou como importantes para as suas aulas, como a descrição e a boa dicção 

do docente, ao ler e detalhar o que estava escrito no quadro.  

Sobre essa questão, uma das ações pedagógicas a serem desenvolvidas com 

o aluno com baixa visão é explicar de maneira clara, por meio de palavras, as 

tarefas a serem desenvolvidas em sala e extraclasse (SÁ, CAMPOS, SILVA, 2007). 

Dessa forma, o curso de formação pode ter acrescentado mais informações e 

ratificado outras, no caso do professor LU. 

Em relação ao professor MV, podemos averiguar que, mesmo ainda 

declarando que não conhece bem o assunto, destacou a pertinência do número 

                                                           
65

 Grifo nosso. 
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menor de alunos em sala de aula. A esse respeito, o documento Projeto Escola Viva 

(BRASIL, 2000) discorre que uma das formas de adaptação curricular, cuja 

característica é de grande porte, é o número máximo de alunos por turma. Há um 

levantamento informal realizado pelo Ministério da Educação, materializado no 

documento Projeto Escola Viva, demostrando que o número de 25 alunos, sendo 

dois com deficiência, seria o ideal para que o docente pudesse ter condição de 

oferecer um acompanhamento mais individualizado ao aluno com Baixa Visão.  

Afirma ainda que “[...] um número de até 30 crianças permite um bom trabalho 

de ensino, respeitado o número máximo de 2 (dois) alunos com deficiência, na sala. 

Mais do que isso inviabiliza o acompanhamento individual que o ensino responsável 

requer” (BRASIL, 2000, p. 19). 

Essa situação seria mais favorável, mas quando nos referimos ao Ensino 

Médio, ela se torna – até certo ponto – uma condição um pouco distante de 

alcançarmos na realidade escolar, já que normalmente o que se apresenta é um 

quantitativo de 40 alunos ou mais por turma, dependendo da instituição de ensino.  

Para que possamos diminuir o número de alunos por turma, teríamos que ter  

normas específicas, mais salas, mais estruturas, mais professores, requerendo 

investimentos por parte dos órgãos competentes, o que – na conjuntura atual – 

torna-se inviável, quando nos referimos à escola pública, já que estamos 

vivenciando sérias dificuldades como a falta de professores, escolas 

desestruturadas, falta de verbas, entre outros aspectos que dificultam uma educação 

de qualidade para todos, seja para alunos sem ou com deficiência.  

No contexto da adaptação curricular, agora em termos de acesso ao currículo e 

aos elementos curriculares, esta pode ser feita por meio das modificações de 

elementos com o uso de recursos especiais e de materiais adequados; de 

comunicação adequada; e da utilização de práticas pedagógicas que instigam a 

criatividade, a motivação e o interesse do discente. 

Já as adaptações nos elementos curriculares têm como objetivo adequar o 

ensino, a avaliação e os conteúdos ministrados, respeitando a temporalidade de 

cada aluno e o seu tipo de necessidade. Um exemplo dessa adaptação é a adoção 

de métodos e técnicas de ensino específicas para o aluno com deficiência. 

Diante disso, iremos agora nos deter sobre estratégias, recursos e outros 

elementos voltados para a prática em sala de aula.  
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 As estratégias de ensino66  

 

Bordenave e Pereira (1991) declaram que, para ensinar, precisamos planejar, 

orientar e controlar a aprendizagem do aluno. Nesse contexto, as ações 

pedagógicas devem estimular diversas capacidades do sujeito.  

Dentre as ações pedagógicas, encontram-se as estratégias de ensino, que, 

segundo os autores, são importantes para que o aluno possa ter uma variedade de 

formas de interação, construindo os seus conhecimentos de acordo com suas 

experiências individuais para interpretar informações, experiências subjetivas, 

conhecimentos prévios entre outros aspectos. 

Segundo Masetto (2003), as estratégias de ensino são os meios utilizados pelo 

docente com vistas a facilitar o processo de aprendizagem dos alunos. Rodrigues 

(2005, p. 2) afirma que nessa definição estão inseridas  

 

[...] a organização do espaço utilizado enquanto sala de aula, os 
materiais necessários, os recursos audiovisuais, as visitas técnicas, 
os estudos de casos, as discussões em grupos, o uso da Internet e 
de programas educacionais para computadores, dentre inúmeras 
outras opções. 
 

Em relação à escolha das estratégias, Masetto (2003) destaca três aspectos 

que precisam ser observados pelo docente:  

a) utilizar estratégias de acordo com o objetivo da aula;  

b) usar estratégias adequadas para cada grupo de alunos, turma ou classe; e 

c) diversificar essas estratégias durante as aulas. 

 

Diante desses aspectos, buscamos conhecer quais as estratégias voltadas 

para a inclusão dos alunos com deficiência visual que os docentes pesquisados 

aprenderam no curso e posteriomente desenvolveram durante as aulas. 

Num primeiro questionamento, buscamos as respostas numa perspectiva mais 

teórica e depois nos voltamos para a prática em sala de aula.  

Iniciaremos com a professora de Língua Portuguesa, FL, que afirmou serem as 

estratégias voltadas para o aluno com deficiência visual: 

                                                           
66

 Mesmo não mencionando as estratégias de ensino de forma mais direta, para fins deste trabalho, 

elas têm um sentido mais amplo, “que inclui os termos métodos, técnicas, meios e procedimentos de 
ensino” (GIL, 2005, p. 66).  
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 - O uso de materiais adaptados, como livros didáticos transcritos 
para o braile para escrever durante as aulas. Além disso, como já 
citei anteriormente, o acesso à Tecnologia Assistiva, para que 
toda e qualquer ferramenta ou recurso utilizado sejam presentes com 
a finalidade de proporcionar uma maior independência e autonomia à 
pessoa com deficiência visual. 

 

A professora SE assim se posicionou, tanto em termos teóricos quanto práticos 

(antes e depois do curso): 

- As estratégias são muitas, utilizar materiais que o aluno possa 
manusear, é uma delas. 
 
 

O professor LU afirmou que as estratégias de ensino estariam direcionadas 

para a oratória e para o uso de materiais concretos, como vemos em sua fala: 

 

- Além do cuidado que já relatei com a oratória, é muito rica a 
utilização de materiais concretos que possam ser apalpados pelos 
alunos. Todos os alunos acabam aprendendo mais com isso. 
 

O professor MV respondeu que as estratégias estariam voltadas para um 

tempo maior para que o aluno com deficiência visual pudesse realizar as atividades 

em sala de aula.  

Em termos práticos, ou seja, no tocante às estratégias que desenvolviam antes 

do curso, e agora, depois do curso, as respostas foram as seguintes: 

 

Quadro 11 - As estratégias de ensino antes e depois do curso. 

Professores Antes do Curso Depois do curso 

FL Aumentar os slides, a letra dos 

slides, aumentar as fontes das 

atividades. 

Utilizei a adaptação dos materiais 

(impressos e em multimídia) com o 

uso da fonte em tamanho 

adequado ao aluno, conforme 

orientação do setor pedagógico da 

escola. 

 

SE O que faço é ampliar a fonte 

das letras nos testes e na sala 

A utilização de prática com 

manuseio de equipamentos. 



273 
 

de aula.  

LU Imprimir o material, prova ou 

apostila, imprimir numa fonte 

maior pra ele e também ao 

escrever no quadro. Na turma 

dele, eu tenho o cuidado de 

escrever com a letra um pouco 

maior e também na hora da 

explicação ou na hora de ler 

alguma coisa, que tem no 

quadro, eu sempre 

acompanho, apontando pra 

onde estou lendo. 

A parte de falar tudo o que escrevo 

no quadro, sim. A parte de 

 

 trabalhar com materiais concretos, 

raramente. 

 

MV Às vezes, ele vem ao quadro, 

não é? Ao pé do quadro, pra 

enxergar o desenho e pra 

fazer perguntas, e eu 

respondo. 

Em minha disciplina, o que lhe 

deixou mais confortável e propiciou 

melhor aprendizado foi 

disponibilizar intervalos entre as 

resoluções matemáticas para que o 

aluno pudesse rever alguns passos 

para acompanhar a resolução. 

Quanto às práticas de laboratório, 

determinei um tempo maior para a 

realização da prática, sempre 

acompanhado de um aluno para 

auxiliar nas conexões. 

Fonte: Elaboração da autora 

 

Segundo Silva (2009), no processo educacional voltado para o aluno com 

deficiência visual, as estratégias de ensino devem considerar também os seguintes 

aspectos: 

 o período do tempo da perda visual, as causas, o grau de aceitação da 

deficiência visual; 

 as características e funcionamentos dos sentidos remanescentes;  e 

 os instrumento e recursos didáticos, como o Braille, livros falados, materiais 

didáticos adaptados, tecnologia, objetos concreto entre outros. 

Ao consideramos esses aspectos, os docentes pesquisados responderam que 

as estratégias de ensino estariam mais voltadas para o uso de materiais concretos, 

tecnologia e um tempo maior para esse aluno, elementos que corroboram com as 
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estratégias de ensino supracitadas pela autora, principalmente no âmbito dos 

instrumentos e recursos didáticos voltados para o aluno com Baixa Visão. Dessa 

forma, em termos conceituais, ou seja, no que diz respeito à aquisição dos saberes 

acadêmicos, os docentes conseguiram avançar mais, adquiriram um pouco mais de 

informações tidas como relevantes no processo educacional a ser desenvolvido com 

tais educandos. 

Em termos da prática em sala de aula, vemos que, na fala da professora FL, 

não houve avanços quanto à diversidade do uso das estratégias de ensino, pois 

continuava enfatizando apenas o aumento das fontes, tanto em termos impressos ou 

em multimídia, mesmo tendo mencionado o uso de tecnologias. 

Essa situação foi comentada por NI, que afirmou que FL entregava material 

com letra maior. Contudo, mesmo afirmando que a docente realizava essa 

adaptação do material, isso foi pouco observado em sala de aula, já que houve 

momentos em que a docente, por esquecimento, não trouxe a atividade com letras 

ampliadas e, em outros, observamos que ela ampliou as letras.  

Temos que ter ciência de que, ao desenvolvermos estratégias de ensino para o 

aprendizado do discente, seja ele sem ou com deficiência, é preciso estar atentos 

aos diversos tipos de possibilidades, de ações e adaptações pedagógicas. Por essa 

razão, é imprescindível que o professor planeje mais de uma estratégia para a 

realização das atividades em sala de aula (MANZINI, 2010). 

Na fala de LU, também observamos que não houve acréscimo de 

conhecimentos sobre as estratégias, pois ele continuava apenas descrevendo o que 

escrevia no quadro, principalmente pelo fato de que utilizava muito o quadro branco, 

fato observado em sala de aula, mas que, em determinados momentos, esquecia de 

fazer a descrição sobre o que estava escrevendo no quadro.  

É interessante destacarmos que, mesmo o professor LU tendo mencionado 

apenas a descrição no quadro, NI afirmou que ele começou a proceder de maneira 

diferenciada, buscando contribuir para a sua aprendizagem: 

 

- LU entrega agora material maior, A3. [...] aumentou os números no 
quadro. 

 

Diante disso, vemos que a prática da inclusão é necessária, pois, ao incluirmos 

um aluno com deficiência visual, temos a oportunidade de desenvolver ações 
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pedagógicas, seja em termos de adaptações ou do uso de estratégias de ensino, 

mais condizentes com as necessidades do discente, o que vai se tornando algo 

comum no cotidiano da sala de aula. 

Apesar disso, vemos, na fala de SE, um avanço no uso das estratégias de 

ensino, uma vez que, antes do curso, ela comentou que desenvolvia a ampliação 

das letras nas atividades e, agora, menciona o manuseio de equipamentos. Vimos 

isso durante as observações em sala de aula, quando a professora adaptou os 

dados de um jogo que continha as fórmulas químicas para serem realizadas a cada 

jogada, tendo como parâmetro o contraste das cores e o tamanho da letra. 

Tal aspecto é ratificado pelo aluno com deficiência Visual, NI, que afirma que 

essa professora começou a utilizar material concreto, como vemos em sua fala: 

 

- A professora SE fez material concreto, numa atividade, utilizou 
cubos maiores. 

 

Além disso, SE pesquisou em determinados programas do computador sobre 

como ampliar as fórmulas, sem prejudicar o tamanho do papel, já que o discente 

afirmava que o uso do papel A 4 era melhor para ele manusear.  

Constatamos que, mesmo apenas mencionando dois aspectos das estratégias 

de ensino, essa professora realizou mais ações voltadas para o ensino do aluno com 

deficiência visual do que os demais docentes, pois, em momentos antes do curso, já 

procurou a pesquisadora para dirimir algumas dúvidas de adaptação do material e 

das estratégias a serem empreendidas em sala de aula, evidenciando interesse em 

desenvolver atividades pedagógicas, utilizando recursos adequados às 

necessidades do aluno com DV. 

Juntamente com essa professora, verificamos, na fala do Professor MV, uma 

preocupação para que o aluno pudesse realizar as atividades com mais 

tranquilidade, através da disponibilização de um tempo mais amplo.  

Essa ação foi destacada pelo aluno com deficiência visual, NI, quanto à 

melhoria na prática de MV, pois destacou que, mesmo não mudando os slides, 

possibilitou-lhe um tempo a mais para copiar o seu conteúdo.  

Além disso, NI pontuou que esse docente aumentou mais a letra das provas, 

favorecendo a leitura das questões formuladas, como vemos: 
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- As provas são maiores, agora (NI). 
 

Esse fato pode ser entendido como um progresso, pois como o referido 

professor não tem uma formação docente, sendo engenheiro, a inclusão desse 

aluno proporcionou-lhe um olhar mais individualizado, mais pedagógico, 

possibilitando uma reconstrução de seus saberes experienciais.  

Apesar de observarmos alguns progressos mediante as respostas dos 

docentes, verificamos o foco no uso de estratégias que estimulassem mais o uso da 

audição e do resíduo visual do discente com deficiência visual, quando existem 

outros caminhos que estimulam o uso também do tato.  

Segundo Scarpato (2004, p. 19), é indispensável refletirmos que “[...] não se 

aprende apenas ouvindo, mas lendo, tateando, conversando, sentindo... Aprende-se 

de modo integral, aprende-se pelos cinco órgãos dos sentidos”  

Portanto, para que se possa desencadear um aprendizado mais significativo, 

necessário se faz que as aulas sejam planejadas de forma mais dinâmica, que se 

concretize mais o ensino, fazendo uso de estratégias e recursos que possibilitem 

uma maior autonomia do aluno com deficiência visual. 

 

 Os Recursos didáticos  

Continuando no contexto das adaptações curriculares, principalmente no 

âmbito da prática pedagógica, outro elemento que o docente precisa adequar são os 

recursos didáticos, já que se configuram como um caminho importante para o 

aprendizado, pois, a sua variedade, adequação e qualidade possibilitam o acesso ao 

conhecimento por parte dos alunos com deficiência visual.  

Por essa razão, alguns critérios precisam ser considerados no momento das 

adequações desses recursos para tais alunos, entre os quais podemos destacar:  

 

a) o modelo original deve ser representado com fidelidade; 

b) a adequação do material precisa considerar  o conteúdo e a faixa etária 

do aluno com deficiência visual; 

c) as dimensões e o tamanho também devem ser observados; 

d) os objetos ou desenhos não devem ser pequenos em demasia, não 

ressaltando os detalhes de suas partes, assim como o exagero no 
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tamanho pode prejudicar a apresentação da totalidade, prejudicando a 

percepção global;  

e) o material deve ter cores fortes ou contrastes que melhor se adequem à 

limitação visual do aluno com baixa visão ou visão subnormal; 

f) os materiais em relevo devem  proporcionar a percepção tátil e, sempre 

que possível, constituir-se em diferentes texturas para melhor destacar as 

partes dos componentes do todo; e 

g) o material adaptado não deve provocar rejeição ao manuseio, ser 

resistente para que não se estrague e poder ser explorado taticamente. 

Deve ser simples e fácil de manusear. (SÁ, CAMPOS E SILVA, 2007) 

 
Podemos constatar que os recursos didáticos para o aluno com deficiência 

visual não podem ser escolhidos aleatoriamente, pois o docente precisa considerar 

as especificidades desse discente. É imprescindível que estejam vinculados ao 

planejamento da aula, que inclui os objetivos, a metodologia, a avaliação entre 

outros elementos.  

Portanto, procuramos averiguar que saberes e conhecimentos os docentes 

obtiveram depois do curso sobre os recursos didáticos voltados para o aluno com 

deficiência visual, se ocorreu ou não algum progresso, alguma construção ou 

reconstrução dos conhecimentos obtidos por meio da experiência em sala de aula. 

Salientamos que, durante o curso67, apresentamos diversos recursos, tanto em 

termos tecnológicos, como softwares de leitores de tela e materiais concretos 

durante as oficinas, bem como recursos ópticos. 

Vamos, agora, apresentar e analisar as respostas dos docentes sobre os 

recursos didáticos que utilizam em sala de aula, considerando as respostas antes e 

depois do curso.  

 

    Quadro 12 - Os recursos didáticos utilizados, segundo os professores pesquisados.  

Professores Antes do Curso Depois do curso 

FL Eu uso o quadro pra 

escrever, eu uso pouco, eu 

uso mais, assim, material 

impresso, material do livro e, 

A escola também deve contar com 

máquinas Braille, impressora e 

equipamentos adaptados. 

                                                           
67

 Conforme situamos ao longo da descrição das etapas do curso de formação continuada realizado. 
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no caso, o livro didático. 

SE Sinceramente, não sei. 

 

Som, objetos que possam tocar. 

LU Uso só o quadro, até porque 

Matemática você tem que 

exercitar muito. 

Materiais concretos. 

 

MV Eu estou fazendo essas 

atividades laboratoriais e eu 

não passo material pra 

turma, nenhum material, 

justamente pra que eles 

busquem as informações, 

façam anotações que eles 

acharem importantes para o 

relatório deles. 

 

Recursos tecnológicos que nos foi 

apresentado na UFRN e que não 

possuímos no IFRN. Entendo ser 

muito difícil para um deficiente ter 

de lidar com os livros mais 

técnicos, sem o apoio de um 

núcleo bem equipado. 

 

  Fonte: Elaboração da autora 

 

Ao analisarmos as falas dos docentes, podemos inferir que houve um pequeno 

progresso em termos de conhecimentos sobre os recursos didáticos. Vemos que a  

professora FL antes mencionava apenas a adaptação do material impresso, o que 

não se configura como recurso didático e que, depois do curso, afirmou a 

necessidade da instituição prover-se de impressora braille e equipamentos 

adaptados, o que demonstra uma evolução no saber da professora em termos 

acadêmicos, no tocante não apenas ao educando com baixa visão mas também ao 

que é cego. 

Vemos ainda que houve um acréscimo no conhecimento do professor MV, que 

antes não utilizava nenhum material, já que a estratégia em sala de aula não 

demandava um uso específico de recurso e que, agora, o docente comenta que os 

recursos didáticos estariam voltados para o uso de recursos tecnológicos que a 

instituição não tem, e que seria importante a existência de um núcleo de apoio bem 

equipado, fato que coincide com a fala da professora FL. 

Esses posicionamentos da professora FL e do professor MV nos conduzem 

novamente a um grande detalhe a respeito da inclusão: todos são responsáveis em 

buscar caminhos, buscar estratégias para que os alunos, de uma forma geral, 
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possam aprender. Ou seja, inclusão não se remete apenas à prática em sala de aula 

mas também a um processo de reelaboração e de reestruturação das instituições 

escolares em geral, a fim de proporcionar o acesso de todos os alunos às 

possibilidades e oportunidades educacionais e sociais oferecidas.  

Este posicionamento é ratificado por Correia (2008), citando o editor da revista 

Exceptional Parent (setembro, 1993), ao afirmar que, quando um aluno com 

deficiência é meramente colocado na classe regular sem os serviços e os apoios 

que necessita, e/ou quando se espera apenas do professor do ensino regular 

respostas para todas as necessidades desse aluno, sem apoio, isso não é inclusão.  

Dessa forma, as instituições de ensino devem se adequar em termos 

arquitetônicos, estruturais, pedagógicos (sejam por meio de adaptação curricular, 

recursos didáticos entre outros) e humanos com vistas a proporcionar a inclusão dos 

alunos com deficiência, entre os quais aqueles que apresentavam deficiência visual. 

Observamos ainda que, nas falas de SE e de LU, houve um incremento nas 

informações que tinham, principalmente no caso de SE, que, num primeiro 

momento, não tinha conhecimento a respeito dos recursos didáticos e agora destaca 

o uso de material concreto, fato que ela chegou a utilizar em uma das suas aulas, 

como comentamos anteriormente.  

Já no caso do Professor LU, ele assinalava os recursos apenas no uso do 

quadro e agora declara o uso de materiais concretos, mas que não utilizava, já que 

as suas aulas praticamente eram expositivas, e o quadro branco era o recurso 

didático. 

Apesar da pertinência do uso de materiais concretos, sabemos que os recursos 

didáticos voltados para os alunos com deficiência visual são bem diversificados, 

como, por exemplo, recursos ópticos, tais como as lupas, gravadores, músicas entre 

outros. 

Sá, Campos e Silva (2007, p. 29 e 30) descrevem outros recursos didáticos 

que podem ser utilizados em sala de aula para alunos com deficiência visual, entre 

eles:  

 fita métrica adaptada: com marcações na forma de orifícios e 
pequenos recortes; 

 pranchas para desenhos em relevo: retângulo de eucatex 
recoberto com tela de náilon de proteção para produção de desenhos 
com lápis-cera ou recoberto com couro para desenhos com 
carretilhas; 
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 Bandeira do Brasil: confeccionada com diferentes materiais 
em relevo com encaixe ou superposição das partes; e 

 livro Didático Adaptado: os livros didáticos são ilustrados com 
desenhos, gráficos, cores, diagramas, fotos e outros recursos 
acessíveis para os alunos com limitação visual. (SÁ, CAMPOS, 
SILVA, 2007, p. 29 e 30) 

 

Fortes (2005) apresenta outros recursos que podem ser utilizados pelo aluno 

com deficiência visual, como: calculadora sonora, bengalas longas, relógio braile, 

que podem ser úteis na sala de aula mas também para o cotidiano da pessoa cega. 

Constatamos, por meio das respostas dos docentes, antes e após o 

desenvolvimento do curso, em todos os tópicos comentados neste capítulo, que 

houve uma reconstrução dos seus saberes pedagógicos e experienciais por meio da 

aquisição de novos saberes, o que ratifica a nossa tese de que a formação 

continuada dos professores numa perspectiva inclusiva contribui para ampliar os 

conhecimentos quanto ao processo de ensino-aprendizagem do aluno com 

deficiência visual, possibilitando ações mais condizentes com as necessidades do 

aluno com deficiência visual, favorecendo a sua inclusão. 

Apesar disso, averiguamos que alguns docentes ainda permaneceram com o 

conhecimento que tinham, pois ratificam as suas respostas antes e depois do curso, 

o que nos faz refletir sobre o papel da formação continuada frente ao contexto da 

inclusão, que precisa se configurar como cultura na instituição de ensino, algo 

instituído e formalizado no calendário acadêmico, nas reuniões pedagógicas. 

 Em outras palavras, a escola precisa se configurar como um espaço formativo 

sistemático, estimulando nos seus professores a construção de uma identidade 

profissional de educador-pesquisador. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A história da educação de pessoas com deficiência, entre as quais aquelas que 

apresentam deficiência visual, revela momentos obscuros, pois evidencia que – 

durante um longo tempo – elas foram excluídas do convívio social e da oportunidade 

de aprendizagem numa instituição de ensino.  

Depois de algum tempo, após experiências positivas frente à educação dessas 

pessoas, compreendeu-se que elas eram capazes de aprender e de se desenvolver 

e, por isso, foram criadas várias instituições educacionais voltadas para a sua 

educação, embora numa perspectiva segregativa.  

Nas últimas décadas, rompemos com esse sistema segregador, graças aos 

avanços científicos e educacionais e às lutas pela igualdade de oportunidades para 

todos, que foram legalizadas com base em diversos documentos internacionais e 

nacionais que estabelecem e garantem os direitos de todos (inclusive dos alunos 

com deficiência) a uma educação de qualidade.  

Esse direito educacional perpassa pelos princípios defendidos pela atual 

conjuntura, envolvendo a inclusão educacional, que defende um sistema 

educacional que reconheça e atenda às diferenças individuais, respeitando e 

valorizando as necessidades de todos os alunos.  

O paradigma da inclusão é comparado a um caleidoscópio, dada à diversidade 

de cores e formas que o constitui. Nesse sentido, os alunos, sem exceção, devem 

participar da vida acadêmica em escolas regulares, nas quais a prática pedagógica 

precisar ser desenvolvida para todos, indiscriminadamente.  

Nesse contexto, é necessária e urgente uma reestruturação das instituições de 

ensino, ou seja, elas precisam de uma mudança que as torne capazes de identificar 

e atender à diversidade de seu alunado e, ao mesmo tempo, de responder a essa 

heterogeneidade, com competência e qualidade. Diante disso, a inclusão de alunos 

com deficiência visual é um desafio para as escolas, principalmente para aquelas 

voltadas para o Ensino Médio e Ensino Médio Técnico, devido, entre outros 

aspectos: à organização das turmas; à estrutura curricular; aos professores, que 

precisam criar meios para atender às necessidades educacionais desses discentes.  

Sabemos, porém, que essa mudança tão necessária na prática pedagógica 

não acontece no momento em que esse aluno ingressa na escola. Reconhecer isso 



282 
 

é o início de um processo de mudança, de reflexão, de construção e reconstrução 

de uma cultura pedagógica homogênea ainda tão forte nas nossas instituições de 

ensino. Um dos atores dessa transformação é o professor, pois é ele que 

desenvolverá ações que possibilitem a aprendizagem do discente, apresente este 

deficiência ou não. Mas, para que o docente possa desenvolver práticas mais 

condizentes com a realidade dos seus alunos, dinamizando, adequando métodos, 

estratégias, recursos, atividades de aprendizagem, assim como os espaços 

educativos, é necessário que tenha acesso a uma formação numa perspectiva mais 

inclusiva.  

Assim, ao nos voltarmos para o contexto do nosso campo de pesquisa, o IFRN 

- campus Zona Norte, mais especificamente para o curso de Ensino Médio Integrado 

de Eletrônica, que tem um aluno com Baixa Visão, vimos que essa necessidade 

formativa se fazia presente. Por causa disso, propusemo-nos a desenvolver uma 

pesquisa-ação, através de um projeto de intervenção voltado para a formação 

continuada em serviço de docentes do curso técnico integrado, cuja materialização 

foi um curso de atualização. Antes, porém, de realizarmos esse curso e analisarmos 

as suas contribuições, buscamos conhecer as concepções, saberes e necessidades 

formativas dos docentes, no que tange ao processo de ensino-aprendizagem do 

aluno com deficiência visual, com vistas à sua inclusão educacional. Para tanto, o 

primeiro passo desenvolvido foi conhecer como se processou a formação inicial e 

continuada dos docentes do Ensino Médio Integrado voltada para a inclusão de 

alunos com deficiência, para diagnosticarmos o processo formativo desse docente 

no âmbito da educação inclusiva para, assim, desenvolvermos um projeto mais 

condizente com a realidade desses professores.  

Averiguamos que a maioria dos docentes entrevistados, no primeiro momento 

da pesquisa, não havia cursado qualquer disciplina no campo da educação inclusiva, 

o que revelava a fragilidade da formação que tiveram, apesar de ter havido a 

recomendação, por meio da Portaria n. 1793, de dezembro de 1994, para a inclusão 

de disciplinas e conteúdos nos cursos de licenciatura e de áreas afins, com o 

objetivo de favorecer uma preparação para atuação com tais pessoas.  

Apesar de tal recomendação, a expansão da oferta de disciplinas voltadas para 

a educação inclusiva nos cursos de licenciatura tem sido muito pequena, estando 

distante de alcançar um patamar ideal. Tal situação decorre da falta de profissionais 

da área e do pouco reconhecimento por parte dos docentes, dos diversos cursos, da 
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necessidade de ampliação do quadro de disciplinas na área, respeitando as 

especificidades e as realidades com que os futuros docentes irão se deparar no 

cotidiano escolar. Essa realidade ratifica a necessidade de investimento em 

formação inicial no contexto inclusivo, fato que minimizaria ou, até mesmo, eliminaria 

muitas das barreiras ainda existentes à educação inclusiva.  

Diante disso, as instituições de ensino superior precisam rever os seus 

currículos com vistas a possibilitar que os docentes formados possam ser capazes 

de atender, de maneira adequada, à diversidade do aluno na escola regular. Apesar 

da importância iminente dessa formação, não podemos vê-la como fase final da 

formação docente. Precisamos entendê-la como a primeira fase de um longo e 

diferenciado processo de desenvolvimento do profissional da educação, já que, por 

si só, não oferece produtos acabados e não consegue atender a todas as demandas 

decorrentes do próprio dinamismo da educação.  

Diante disso, a formação continuada permite que os docentes revejam seus 

referencias teórico-metodológicos e os incentiva a buscar, durante outros momentos 

do processo formativo, o enfrentamento das diferenças de seus alunos.  

Apesar dessa funcionalidade da formação continuada em termos pessoais, que 

estimula o docente a ter a iniciativa de frequentar cursos de formação, durante a 

pesquisa identificamos que os professores não haviam participado de cursos de 

formação continuada anteriormente. Essa situação reflete uma incompreensão do 

inacabamento da formação e reitera a necessidade de que cada docente, como 

qualquer profissional, precisa estar se aperfeiçoando, aprimorando os seus 

conhecimentos para ser capaz de melhor atender à demanda social e, no caso do 

professor, à demanda educacional, além de despertar nele a necessidade de, cada 

vez mais, buscar o próprio crescimento científico e pedagógico.  

Não podemos conceber que, como professores, detemos todos os saberes 

necessários para o desenvolvimento da nossa prática, mas precisamos cultivar a 

concepção de que esses saberes estão sempre em construção e reconstrução. A 

formação continuada precisa ser assumida como uma atitude de vida e de profissão, 

como autoformação.  

Apesar disso, sabemos que, na realidade da maioria dos docentes, existem 

alguns impasses para que possam aprimorar a sua prática por meio de uma 

formação continuada, pois muitos possuem uma carga horária exaustiva de trabalho 

para poder sobreviver e, outros, mesmo trabalhando em uma instituição de ensino 
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que possui uma diferenciação em termos salariais – como, no caso, o IFRN – as 

atividades docentes em sala de aula ocupam a maior parte do tempo na instituição, 

bem como as reuniões administrativas. Nesse contexto, é preciso compreender e 

formalizar que a instituição de ensino é também o espaço de formação de seus 

docentes. 

Durante a investigação empreendida, constatamos que a instituição 

pesquisada não tinha nenhum momento formativo voltado para os seus docentes, no 

âmbito do contexto da inclusão educacional, o que se contrapõe à sua própria 

proposta quanto à política de formação docente. Contudo, ao propormos a 

realização do curso, os gestores organizaram os horários dos docentes de forma 

que pudessem participar da formação, principalmente os que lecionavam ao aluno 

com deficiência visual.  

Vemos, assim, um papel fundamental a ser desenvolvido pelos gestores frente 

à inclusão dos alunos com deficiência, no nosso caso, com deficiência visual, pois 

eles podem operacionalizar – em termos do planejamento e da construção do 

calendário – momentos, tempos e espaços formativos ou, até mesmo, adequar as 

reuniões pedagógicas para que se configurem e se tornem num desses momentos e 

espaços de formação continuada, de forma a cultivar nos seus docentes a 

identidade aprendiz-docente.  

Ainda nesse âmbito da gestão, constatamos que o Núcleo de Atendimento a 

Pessoa com Necessidades Especiais (NAPNE), órgão importante no apoio aos 

docentes, aos discentes com deficiência e à instituição no processo de inclusão, 

ainda não oferecia suporte necessário nos padrões propostos dentro das políticas de 

educação inclusiva no contexto da Educação Profissional. Tal aspecto deve-se a 

vários fatores, entre eles, a falta de estrutura desse núcleo, que requer suporte da 

instituição de ensino, bem como à carência de recursos humanos formados na área, 

que possam subsidiar com mais solidez as demandas apresentadas. Sendo assim, 

torna-se imperativo uma ação mais sistemática por parte dos envolvidos na 

comunidade escolar, no âmbito administrativo, com vistas a proporcionar uma 

estrutura, tanto física, quanto pedagógica para que o Núcleo possa melhor 

desenvolver suas ações.  

O segundo passo foi conhecer as concepções, os saberes e as necessidades 

formativas dos docentes para proporcionar o processo de inclusão do aluno com 

deficiência visual, pois observamos que a maioria dos docentes detinham 
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conhecimentos superficiais a respeito da deficiência visual, outros a desconheciam e 

pontuaram as suas angústias no tocante à sua disciplina, principalmente quanto 

àquelas do núcleo técnico. Como o nosso segundo objetivo foi desenvolver um 

projeto de intervenção com vistas a atender a essas necessidades, realizamos um 

curso de atualização que - embora de curta duração – propiciou aos professores 

oportunidade de dirimir dúvidas, frequentar as oficinas propostas e, por fim, visitar o 

Laboratório de Acessibilidade da CAENE /UFRN.  

Além disso, houve também a participação de profissionais com deficiência 

visual, o que proporcionou outro olhar dos docentes e participantes do curso frente a 

esses sujeitos, desmistificando os preconceitos construídos ao longo da história, 

pois puderam constatar a capacidade dessas pessoas, independentemente de suas 

limitações.  

Quanto às contribuições do curso de atualização, no que tange aos 

conhecimentos pedagógicos referentes à inclusão do aluno com deficiência visual, 

constatamos alguns avanços nos saberes docentes frente à inclusão do aluno com 

deficiência, que tiveram, em alguns momentos, efeitos na prática docente.  

As contribuições, em termos desses saberes, podem ser assim sintetizadas:  

a) em relação ao conceito de deficiência visual, houve aquisição de 

conhecimento sobre a baixa visão como um tipo de deficiência visual;  

b) quanto às adaptações curriculares, os docentes mencionaram o uso de 

tecnologias, do material concreto e da ampliação das letras, tanto no material 

impresso quanto na escrita no quadro;  

c) em relação às estratégias de ensino desenvolvidas em sala de aula, foi 

exteriorizada a preocupação em utilizar o material concreto e um tempo maior para 

as atividades, o que facilitaria o acesso às informações escritas no quadro pelo 

aluno com deficiência visual (Baixa Visão);  

 d) quanto aos recursos didáticos, além do quadro, os docentes mencionaram o 

uso de material concreto, como também comentaram que facilitaria se a instituição 

tivesse máquina Braille (para alunos cegos), recursos tecnológicos, entre outros. Em 

suma, a partir da análise empreendida, constatamos que os professores 

pesquisados tiveram acréscimos nos seus saberes a respeito do processo de 

ensino-aprendizagem dos alunos com deficiência visual e à sua inclusão 

educacional.  
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Observamos, ainda, que suas ações frente ao aluno com deficiência visual 

também passaram por mudanças, mesmo que iniciais, mas que possibilitaram, em 

muitos casos, o acesso do educando ao conhecimento ministrado em sala de aula. 

Apesar disso, existiram momentos em que o saber relacionado à prática ainda 

permaneceu sem alteração, fato que nos remete à subjetividade do docente, bem 

como à conclusão de que a mudança nas práticas não é algo instantâneo, 

constituindo-se também num processo contínuo.  

É relevante pontuarmos que houve participação de outros docentes durante o 

curso de atualização, dentre eles professores do semestre seguinte do curso 

Técnico de Eletrônica que iriam ensinar o aluno com Baixa Visão, assim como de 

professores do curso de Licenciatura em Informática. Atualmente, a instituição 

recebe outro aluno com deficiência visual, no Curso Técnico Integrado de 

Informática, o que vem gerando preocupação por parte de muitos docentes, 

excluindo-se aqueles que fizeram o curso. Sendo assim, a formação continuada 

desenvolvida tornou-se um veículo de sensibilização, de aquisição de 

conhecimentos, mesmo que iniciais, a respeito da inclusão de alunos com 

deficiência visual.  

Os docentes que participaram do curso tiveram oportunidade de ressignificar a 

teoria que possuíam sobre os alunos com deficiência visual e sua educação, 

descobrindo a necessidade de serem professores mais reflexivos na sua prática em 

sala de aula. Entendemos que isso se tornou preponderante para todos, 

especialmente para aqueles docentes que não possuíam formação pedagógica, no 

caso específico, aqueles docentes que não possuíam licenciatura, cuja formação era 

em áreas técnicas. Essa questão foi observada nos professores nas áreas de exatas 

e técnicas, os quais evidenciaram outras preocupações, tais como o tempo maior 

para a realização das atividades e a ampliação das letras, o que, segundo o aluno 

com Baixa Visão, foram ações realizadas que o ajudaram na aquisição do 

conhecimento em sala de aula.  

Esse contexto evidencia que a realização do curso de formação continuada, 

para os docentes do Ensino Médio Integrado, no IFRN - ZN, desencadeou subsídios 

teóricos e práticos, mesmo que iniciais, em termos de saberes, tanto de cunho 

acadêmico quanto experiencial, referentes à inclusão do aluno com deficiência 

visual. Sendo assim, os aspectos mencionados anteriormente ratificam a nossa tese 

de que o curso de formação continuada contribuiu para ampliar os saberes e 
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conhecimentos dos docentes quanto ao processo de ensino-aprendizagem do aluno 

com deficiência visual, possibilitando ações mais condizentes com suas 

necessidades educacionais e favorecendo a sua inclusão.  

Entendemos, porém, que muitas ações ainda se fazem necessárias para 

minimizar as lacunas que podem se apresentar, decorrentes do próprio fazer 

pedagógico. Nesse sentido, algumas sugestões podem ser ponderadas no processo 

de inclusão do aluno com deficiência visual na instituição pesquisada.  

A primeira delas é que o IFRN precisa primar pela formação dos seus 

docentes, sendo ela desenvolvida em cursos sistemáticos de curta ou longa 

duração, fornecendo conhecimentos sobre os alunos com deficiência, para 

minimizar as possíveis lacunas que podem ocorrer durante o processo de inclusão 

desses discentes. A instituição de ensino, portanto, precisa ser um ambiente 

formador, em que trabalho e formação não sejam atividades distintas, fomentando, 

assim, a compreensão da importância da formação permanente de seus docentes 

para uma atuação com a diversidade do alunado. 

 A segunda sugestão diz respeito à compreensão de que a formação é um 

processo permanente e precisa estar integrada ao cotidiano do fazer pedagógico, 

principalmente no contexto da educação inclusiva e, por isso, torna-se necessário 

haver uma participação dos profissionais de educação em tempos e espaços 

formativos promovidos dentro ou fora da instituição de ensino. Consideramos, então, 

que a formação continuada dos docentes é importante para a inclusão dos alunos 

com deficiência visual e, ao mesmo tempo, complexa, pois exige investimento de 

políticas públicas educacionais e um envolvimento da instituição de ensino como 

espaço formador.  

Ponderamos que, com essa pesquisa, não almejamos esgotar a preparação 

dos profissionais na área, nem esgotar a temática investigada, mas contribuir para 

subsidiar outros estudos, principalmente no âmbito da relação teoria e prática dentro 

do contexto formativo dos docentes, seja ele em nível inicial ou continuado.  

Consideramos, porém, que ela foi de fundamental importância para o IFRN, 

principalmente no que tange: aos gestores, propiciando-lhes uma reflexão sobre o 

seu papel, no tocante à oferta de tempos e espaços formativos aos seus docentes, 

para facilitar o processo de inclusão de alunos com deficiência; aos docentes, que 

reconheceram o valor da formação continuada e puderam adquirir novos saberes 
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referentes ao processo de ensino-aprendizagem do aluno com deficiência visual, 

facilitando a sua inclusão educacional.  

Foi, também, extremamente relevante para nós, enquanto pesquisadora, pois 

nos propiciou oportunidade de enveredar por uma nova metodologia de pesquisa, o 

que só aumentou as nossas possibilidades como docente em contínua formação. 
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APÊNDICE A 

 

Ofício de Solicitação para Autorização do Estudo 

 

Natal, 06 de outubro de 2015. 

Ilmo Sr Diretor  

 

 

Eu, Vanessa Gosson Gadelha de Freitas Fortes, aluna regular do Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – 

PPGED/UFRN, matrícula 2014107129, venho por meio deste, solicitar sua 

autorização para o desenvolvimento de uma pesquisa voltada para a formação 

continuada dos professores voltada para a inclusão de alunos com deficiência visual 

nesta instituição no período de novembro de 2015 a abril de 2016, com vistas à 

obtenção do título de Doutora em Educação, sob a orientação da Profª Drª Lúcia de 

Araújo Ramos Martins. 
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APÊNDICE B 

 

Roteiro de Entrevista com professores na fase exploratória da pesquisa. 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 
 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 
ETAPA DA PESQUISA: FASE EXPLORATÓRIA 

PROFESSORES 
 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

DOCENTE 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome  

Idade:  

Sexo:  

Docente do curso:                                          Tempo de docência:  

Disciplinas ministradas:  

Formação:  

Pós-graduação:   

Objetivos da entrevista: 

a) Averiguar a formação dos docentes, tanto inicial quanto continuada voltada 
para a inclusão do aluno com deficiência; 

b) identificar quais conhecimentos e necessidades possuem a respeito do 
processo de inclusão do aluno com deficiência;  

 

 FORMAÇÃO DOCENTE  

 Categoria 1: A formação inicial: alguns pormenores 
 

1. Na sua formação inicial, cursou alguma disciplina voltada para a educação da 
pessoa com deficiência,  numa perspectiva inclusiva? 
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2. Em caso afirmativo, qual foi a disciplina? Qual a carga horária da mesma? 

3. Quais foram as contribuições da referida disciplina para sua formação? 

 Categoria 2: A formação continuada: uma introdução 
 

4. Quanto a sua formação continuada, participa ou participou de algum curso na 
área da educação inclusiva? Que curso(s) e qual(is) a sua carga horária? Qual a 
instituição que o ministrou? 

5. Em caso afirmativo, que contribuições esse curso proporcionou para a sua prática 
em sala de aula? 

A FORMAÇÃO CONTINUADA NO IFRN 

 Categoria 3: A formação continuada dos professores do IFRN voltada para a 
inclusão dos alunos com deficiência 
 

6. Em relação a formação docente  desenvolvida atualmente no IFRN, tem existido 
algum tipo de formação voltada para a inclusão escolar de pessoas com deficiência, 
mais especificamente da pessoa com deficiência visual?  

7. Em caso afirmativo, que ações estão sendo desenvolvidas pelo IFRN para 
possibilitar uma formação voltada para o contexto inclusivo? 

8. Qual tem sido a sua experiência no tocante à educação de alunos com deficiência 
no IFRN? E com alunos com deficiência visual? 

CONHECIMENTOS SOBRE O PROCESSO DE A INCLUSÃO DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA E NECESSIDADES FORMATIVAS 

9. Como percebe a inclusão escolar do aluno com deficiência visual no IFRN? 
10.  O que sabe sobre deficiência visual? 
11. Existem barreiras que eles ainda enfrentam no cotidiano escolar, nesta 

instituição (no tocante ao ingresso e a permanência)? 
Acredito que sim, pois é difícil a adaptação do aluno e da escola como um 
todo.  

12. Já lecionou para o aluno com deficiência visual? 
13. Em caso afirmativo, quais foram as maiores dificuldade para o senhor (a) 

durante a ministração de aulas para esse aluno? 
14. Como analisa as possibilidades e capacidades do aluno com deficiência 

visual para aprender e para se desenvolver? Justifique. 
15. Quais adaptações curriculares podem ser indispensáveis para o 

desenvolvimento de um trabalho pedagógico mais efetivo com esse aluno? 
16. Quais estratégias utiliza ou utilizou para possibilitar o processo de ensino-

aprendizagem do aluno com deficiência visual? 
17.  Quais recursos didático-pedagógicos podem ser utilizados em sala de aula 

que facilitem o processo de ensino-aprendizagem dos alunos com deficiência 
visual? 

18.  Quais necessidades o professor precisa estar atento quanto aos alunos com 
deficiência visual? 
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19. No caso de haver oportunidades de realização de ações voltadas para a 
formação continuada dos docentes do IFRN, que temáticas você considera 
importantes serem abordadas, com vistas a possibilitar um ensino 
efetivamente inclusivo para alunos com deficiência? 

20. Gostaria de deixar mais alguma sugestão considerada importante, neste 
sentido? 
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APÊNDICE C 

 

Roteiro de Entrevista com coordenador do curso na fase exploratória da pesquisa 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO  

DEPARTAMENTO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

ETAPA DA TESE: FASE EXPLORATÓRIA 

ENTREVISTA  

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

NOME: 

SEXO: 

FORMAÇÃO: 

COORDENADOR DO CURSO: 

TEMPO: 

1. CATEGORIA 1: AS POLÍTICAS DE INCLUSÃO 

1.Tem algum conhecimento a respeito das políticas de inclusão voltadas para os 

alunos com necessidades especiais?  

2. Em caso afirmativo, quer informações conhece sobre o assunto? 

4. Em relação ao IFRN, você sabe quais são as ações inclusivas desenvolvidas pelo 

IFRN? 

5. Você acredita que essas ações proporcionam a inclusão dos alunos com 

necessidades especiais no IFRN? Por quê ? 

6. Na sua perspectiva quais as vantagens dessa política de  inclusão para os alunos 

com NE e para os alunos sem NE no IFRN?  

7. Que obstáculos ou dificuldades considera existirem no processo de inclusão dos 

alunos no IFRN? 

2. CATEGORIA 2: A FORMAÇÃO DOCENTE 
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8. Em relação a formação docente no IFRN, tem existido algum tipo de formação 

voltada para a inclusão?  

9. Em caso afirmativo, que ações estão sendo desenvolvidas pelo IFRN para 

possibilitar uma formação voltada para o contexto inclusivo? 

10. Quais sugestões o senhor (a) aponta para que a formação docentes continuada 

dos professores do IFRN realmente esteja voltada para uma proposta inclusiva de 

qualidade? 
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APÊNDICE D 

 

Roteiro de Entrevista com a coordenadora do NAPNE na fase exploratória da 

pesquisa. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO  

DEPARTAMENTO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

ETAPA DA TESE: FASE EXPLORATÓRIA 

ENTREVISTA  

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

NOME:  

SEXO:  

FORMAÇÃO:  

COORDENADOR DO NAPNE:  

TEMPO:  

CATEGORIA 1: AS POLÍTICAS DE INCLUSÃO 

 
1.O senhor (a) tem algum conhecimento a respeito das políticas de educação 
inclusiva voltadas para os alunos com necessidades educacionais especiais?  

2.Que  informações tem sobre o tema? 

3.Em relação ao IFRN,  foram desenvolvidas ações voltadas para inclusão desses 
educandos no ambiente regular de ensino?  

4.Em caso afirmativo, como analisa o desenvolvimento dessas ações,no IFRN? Por 
quê ? 

5.Na sua perspetiva quais as vantagens do desenvolvimento dessa política de 
educação inclusiva para os alunos com NEE e para os alunos sem NEE, no IFRN?  

CATEGORIA 2 – O NAPNE 

6.Como ocorreu a origem do NAPNE no IFRN – ZN? 

7.Qual é o papel do NAPNE para o processo inclusivo dos alunos com necessidades 
especais? 
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8.Em sua opinião, as ações desenvolvidas pelo NAPNE conseguem suprir as 
necessidades dos alunos e professores que estão inseridos no processo de 
inclusão? Por quê? 

9.Que obstáculos ou dificuldades considera que existem no processo de inclusão 
dos alunos no IFRN? 

CATEGORIA 3: A FORMAÇÃO DOCENTE 

10. Em relação à formação docente no IFRN, tem existido algum tipo de preparação 
voltada para a educação inclusiva?  

11. Em caso afirmativo, que ações estão sendo desenvolvidas pelo IFRN para 
possibilitar uma formação voltada para preparar docentes no tocante a  uma atuação 
efetiva numa perspectiva educacional inclusiva? 

12.Que  sugestões o senhor(a) aponta para que a formação docentes continuada 
dos professores do IFRN realmente esteja voltada para uma proposta inclusiva, de 
qualidade? 
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APÊNDICE E 

 

Roteiro de Entrevista com a mãe do aluno com deficiência visual na fase exploratória 

da pesquisa. 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA (mãe do aluno com baixa visão) 

 

Nome:  

Profissão: 

Idade: 

NASCIMENTO e AQUISIÇÃO DA DV  

 

1. Como foi a gestação de seu filho? 
2. Como foi o nascimento? 
3. Qual foi a causa da deficiência visual de seu filho? 

 

A INCLUSÃO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL  

 

1. Com que idade ingressou na escola? 
2. Como foi o seu percurso escolar na instituição? 
3. Houve alguma dificuldade por parte da escola? Quais? 
4. Houve alguma dificuldade por parte de seu filho? Quais? 

 

A INCLUSÃO NO IFRN 

 

1. Quando foi para fazer o exame de seleção no IFRN, sabia que havia direito 
as adequações? 

2. Houve as adequações para que ele realizasse as provas? Quais adequações 
foram realizadas? 

3. Como a senhora percebe a inclusão do seu filho na instituição? 
4. Percebe alguma dificuldade por parte dos professores? 
5. Quais seriam as dificuldades que percebe nos professores? 
6. Quais dificuldades o seu filho tem enfrentado na instituição? 
7. Que sugestões têm para que a inclusão do seu filho ocorra com qualidade? 
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APÊNDICE F 

 

 Roteiro de Entrevista com o aluno com deficiência visual na fase exploratória da 
pesquisa. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 
 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 
ETAPA DA PESQUISA: FASE EXPLORATÓRIA 

ALUNO COM DEFICIÊNCIA VISUAL 
 

 
 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

COORDENADOR DE CURSO 

 

IDENTIFICAÇÃO 

NOME:                                                                                                                         
IDADE: 

SEXO: 

CAUSA DA DEFICIÊNCIA:                                                 

 

O INGRESSO NO IFRN  

1.Como foi o seu processo de ingresso no IFRN? 

 2. Qual foram as atitudes desenvolvidas pelo IFRN para recebê-lo e incluí-lo? 

3. Você sabe quais são as ações inclusivas desenvolvidas pelo IFRN? 

5. Você acredita que essas ações proporcionam a inclusão dos alunos com 
necessidades especiais no IFRN? Justifique. 

6. Na sua perspetiva quais as vantagens da inclusão dos alunos com NE no IFRN, 
para os alunos com NE e para os alunos sem NE?  

7. Que obstáculos ou dificuldades considera existirem no processo de inclusão dos 
alunos no IFRN? 

O IFRN E A FORMAÇÃO DOCENTE 
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8. Em relação ao docente, eles desenvolvem ações para proporcionar a sua inclusão 
e consequentemente seu aprendizado? 

9. Em caso afirmativo que ações eles desenvolvem? 

10. Quais dificuldades você identifica nos professores quanto ao ensino ministrado 
num contexto inclusivo? 

11.Quais  sugestões o senhor (a) aponta para que a formação dos docentes do 
IFRN realmente esteja voltada para uma proposta inclusiva de qualidade? 
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APÊNDICE G 

 

Roteiro de Entrevista com os professores na fase da intervenção. 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 
 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

DOCENTE 

Fase da Intervenção 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome:                                                                                                                         
Idade: 

Sexo: 

Docente do curso:                                                     Tempo de docência: 

Disciplinas ministradas: 

Formação: 

Pós-graduação:  

Objetivo da entrevista:  

a) identificar quais as contribuições do curso de formação quanto aos 
conhecimentos sobre a inclusão do aluno com deficiência visual.  
 

A FORMAÇÃO DOCENTE  

Categoria 1: A formação continuada dos professores do IFRN voltada para a 
inclusão dos alunos com deficiência 

 

1. O curso de extensão voltado para a formação continuada desenvolvido pela 
UFRN em parceria com o IFRN trouxe contribuições para a sua formação? 

2. Quais foram essas contribuições? Detalhe. 
3. Houve algum aspecto que gostaria que fosse abordado durante o curso, além 

do que foi ministrado? Detalhe. 
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4. Quais os conhecimentos ministrados no curso considera mais importantes 
para a sua prática em sala de aula junto ao aluno com deficiência visual? 

5. Que sugestões você faz no sentido de uma formação continuada de docentes 
numa perspectiva inclusiva? 

 

CONHECIMENTOS SOBRE O PROCESSO DE A INCLUSÃO DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA E NECESSIDADES FORMATIVAS 

  

 Categoria 1: O processo de inclusão do aluno com deficiência em sala de 
aula  

 

6. Como percebe a inclusão escolar do aluno com deficiência visual no IFRN? 
7.  O que você pode detalhar sobre a deficiência visual? 
8. Como analisa as possibilidades e capacidades do aluno com deficiência 

visual para aprender e para se desenvolver? Justifique. 
9. Que adequações curriculares considera que são  indispensáveis para o 

desenvolvimento de um trabalho pedagógico mais efetivo com esse aluno? 
10. Que estratégias podem ser utilizadas para possibilitar o processo de ensino-

aprendizagem do aluno com deficiência visual? 
11. Em sala de aula, que estratégias mencionadas por você na questão anterior, 

você utiliza? 
12.  Quais recursos didático-pedagógicos podem ser utilizados em sala de aula 

que facilitem o processo de ensino-aprendizagem dos alunos com deficiência 
visual? 

13.  Para que necessidades e capacidades o professor precisa estar atento 
quanto aos alunos com deficiência visual? 
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APÊNDICE H 

 

Roteiro de Entrevista com o aluno com deficiência visual na fase da intervenção 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA  

ALUNO COM DEFICIÊNCIA VISUAL 

Fase da Intervenção 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

Nome:  

Idade:  

Questões: 

1. Durante a realização do curso de atualização, você percebeu alguma 

mudança na prática dos professores? 

2. Que ações os professores desenvolveram que facilitaram o seu acesso ao 

conhecimento ministrado em sala de aula? 

3. Algum professor ainda permaneceu desenvolvendo metodologias que 

dificultavam o seu acesso ao conhecimento?  

4. Em caso afirmativo, quais ações realizavam em sala de aula que dificultava 

esse acesso? 

5. Quais sugestões você aponta para que os professores atendam as suas 

necessidades? 
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APÊNDICE I 

 

Termo de Autorização do uso das falas do aluno com deficiência visual. 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 

Eu, _________________________________________, mãe do aluno, pesquisado, 

adolescente que frequenta o curso de Ensino Médio Integrado do IFRN-ZN, autorizo 

o uso da entrevista realizada com o mesmo para análise e publicações.  

Permito, ainda, o uso da fala da entrevista realizada a minha pessoa para análise e 

publicações. 

Estou ciente de que as nossas identidades serão preservadas por meio da mudança 

de nossos nomes na tese de doutorado. 

 

 

Natal, ____/____/14. 
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APÊNDICE J 

 

Termo de Autorização do uso das falas e imagens dos professores 

 

Eu, ________________________________________, portador (a) do RG nº 

___________________, residente à_____________________________________, 

autorizo o uso das minhas falas da entrevista ou qualquer tipo de registro escrito, 

como também das fotos em eventos científicos e acadêmicos. Como também 

autorizo o uso dessas falas e fotos na pesquisa voltada para a formação continuada 

dos professores do IFRN voltada para a inclusão do aluno com deficiência visual que 

dará suporte para a tese de doutorado da professora Vanessa Gosson Gadelha de 

Freitas Fortes em andamento no Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, matrícula 2014107129, sob a 

orientação da Profª Drª Lúcia de Araújo Ramos Martins. 

 

 

Natal, _____/ ____/ 15. 
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APÊNDICE K 

 

Termo de Autorização do uso das falas e imagens dos palestrantes 

 

Eu, ________________________________________, portador (a) do RG nº 

___________________, residente à_____________________________________, 

autorizo o uso das minhas falas registrada no diário de campo ou qualquer tipo de 

registro escrito, como também das fotos em eventos científicos e acadêmicos. Como 

também autorizo o uso dessas falas e fotos na pesquisa voltada para a formação 

continuada dos professores do IFRN voltada para a inclusão do aluno com 

deficiência visual que dará suporte para a tese de doutorado da professora Vanessa 

Gosson Gadelha de Freitas Fortes em andamento no Programa de Pós-Graduação 

em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, matrícula 

2014107129, sob a orientação da Profª Drª Lúcia de Araújo Ramos Martins. 

 

 

Natal, _____/ ____/ 15. 

 

 

 


