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RESUMO  
 
 

A inserção de crianças com deficiência visual na escola pública tem sido 

um desafio cotidiano aos professores, diante das especificidades de 

aprendizagem que apresentam. Na Educação Infantil é comum ouvir dos 

professores, no cotidiano escolar, da inexistência de aparatos voltados para 

subsidiá-los em ações didático-pedagógicas, que garantam o direito da criança 

com deficiência visual não só ao acesso, mas também a permanência e a 

qualidade da educação formal que irá receber no contexto escolar. Tomando 

ciência desse aspecto e da importância da ocorrência de uma mediação 

qualitativa dos docentes no processo de ensino e aprendizagem de crianças 

com deficiência visual, é que decidimos enveredar no campo da pesquisa com 

o objetivo de analisar as concepções e os conhecimentos de professores da 

Educação Infantil sobre inclusão escolar, deficiência visual – baixa visão e suas 

implicações nas práticas pedagógicas. A pesquisa é de abordagem qualitativa 

do tipo Exploratória BOGDAN e BIKLEN, 1994; CHIZZOTTI 2010), aplicada 

sob o método de Estudo de Caso. (YIN, 2005; GIL, 2008). Para a coleta de 

dados aplicamos entrevista semiestruturada e observação não participante em 

sala de aula. O lócus da investigação foi um Centro Municipal de Educação 

Infantil – CMEI, do município de Natal/RN. Procedemos com os dados de 

acordo com a Análise de Conteúdo de Bardin (2011), e fundamentados na 

literatura que subsidia a discussão do texto dissertativo. Considera-se, entre 

outros aspectos, que: a falta de material condizente com a capacidade visual 

da criança com baixa visão e a falta de qualificação profissional na área da 

inclusão escolar são as maiores queixas dos participantes da pesquisa; a falta 

de conhecimentos específicos e concepções arraigadas em torno da pessoa 

com deficiência - como pobre coitado, incapaz de aprender -, assim como da 

deficiência visual – um mal -, marcam muitas das práticas observadas com 

atitudes de desconsideração e obscurantismo, deixando a criança com baixa 

visão à mercê de si mesma; o discurso politicamente correto está carregado de 

incertezas e de ações contraditórias; a percepção sobre o processo de inclusão 

de pessoas com deficiência na escola campo de pesquisa é vista 

superficialmente, como algo que está no nível do acolhimento e do 

reconhecimento de que lugar de criança é na escola.   
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ABSTRACT 
 
 
 

The inclusion of children with visual impairment in the public school has 

been a daily challenge to teachers, given the learning specificities they present. 

In Early Childhood Education it is common to hear from the teachers, in the 

daily school life, of the inexistence of devices aimed at subsidizing them in 

didactic-pedagogical actions, which guarantee the right of the visually impaired 

child not only to access, but also to the permanence and quality of education 

they will receive in the school context. Being aware of this aspect and the 

importance of the occurrence of a qualitative mediation of teachers in the 

process of teaching and learning of children with visual impairment, we decided 

to focus on the field of research with the objective of analyzing conceptions and 

knowledge of teachers of Early Childhood Education school inclusion, visual 

impairment – low vision and its implications in pedagogical practices. The 

research is qualitative approach of the Exploratory type BOGDAN and BIKLEN, 

1994, CHIZZOTTI, 2010, applied under the Case Study method. (YIN, 2005; 

GIL, 2008). For the collection of data we applied a semi-structured interview 

and non-participant observation in the classroom. The locus of the investigation 

was a Municipal Infant Education Center - CMEI, in the city of Natal / RN. We 

proceeded with the data according to the Content Analysis of Bardin (2011), 

and based on the literature that subsidizes the discussion of the dissertation. It 

is considered, among other aspects, that: the lack of material compatible with 

the visual capacity of the child with low vision and the lack of professional 

qualification in the area of school inclusion are the biggest complaints of the 

participants of the research; the lack of specific knowledge and concepts rooted 

around the disabled person - as poor poor, unable to learn - as well as visual 

impairment - an evil -, mark many of the practices observed with attitudes of 

disregard and obscurantism, leaving the child with low vision at the mercy of 

itself; the politically correct discourse is fraught with uncertainties and 

contradictory actions; perception about the process of inclusion of disabled 

people in school field of research is seen superficially, as something that is at 

the level of reception and recognition of what place of child is in school. 
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1 INTRODUÇÃO – ENTRADA NO LABIRINTO DA PESQUISA – OS 

PRIMEIROS PASSOS 

 

É de fundamental relevância oportunizar a discussão e reflexão sobre 

questões teóricas e práticas a respeito da educação especial na perspectiva do 

novo paradigma inclusivo em relação à formação docente, suas práticas e 

lugares de atuação. 

Na sociedade brasileira são diversas as discussões que chamam à 

reflexão sobre as políticas de acesso ao ensino com base na universalização e 

democratização concernentes às questões de acesso e permanência, com 

sucesso, das pessoas com deficiência desde a Educação Infantil ao Ensino 

Superior (SILVA; RODRIGUES, 2009). 

Considerando que o sistema educacional é prioritário para a formação do 

indivíduo, visando o exercício da cidadania democrática e sua atuação plena 

em sociedade, implica dizer que a educação é um direito fundamental que deve 

ser alcançado por todos sem distinção de raça, cor, sexo, idioma, religião, 

deficiência, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, 

condição social, política, econômica ou qualquer outra condição. 

No entanto, deve-se salientar que na perspectiva de uma educação para 

todos, muito ainda deve ser feito, criado e posto em prática no percurso 

educacional de estudantes, por exemplo, em condição de deficiência, seja da 

educação básica à educação superior, embora haja em nosso país um 

considerável número de conhecimentos, leis, decretos e ações positivas que 

tem amparado a inclusão de tais estudantes (BRASIL, 2005; MANTOAN, 

2006). 

A Política Nacional de Educação para Todos (2005), já sinalizava a 

importância da inclusão escolar desde a primeira infância, começando pela 

Educação Infantil. Esta, considerada na LDB 9.394 de 20 de dezembro de 

1996, em seu Art. 29, como 

[...] primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o 
desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em 
seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade (BRASIL, 
1996) 
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A partir desse nível de ensino, as crianças de modo geral e, em 

particular, àquelas em condição de deficiência devem ter assegurado um 

ensino que contemple seu desenvolvimento e as suas necessidades 

específicas em diferentes contextos, por meio de estratégias pedagógicas 

variadas, lúdicas, dinâmicas, atinentes a cada faixa etária. Como bem ressalta 

MAUCH (2009, p.1) 

O importante é reconhecer que a inclusão, desde os primeiros 
anos de vida, é fundamental para as crianças com deficiência, 
porque são nos primeiros meses e anos de vida que as 
estruturas físicas e organizacionais estão se desenvolvendo, e 
a educação pode ajudar muito. Aí está a razão da Educação 
Infantil para todos. 

 
Na perspectiva da inclusão, a escola passa a ser requerida como “[...] 

um sistema educacional modificado, organizado e estruturado para atender as 

necessidades específicas, interesses e habilidades de cada aluno” (BRASIL, 

2001, p. 12). 

Tal prerrogativa se alicerça legalmente na Constituição da República 

Federativa do Brasil (BRASIL,1988), em seu Art. 208; no Estatuto da Criança e 

do Adolescente (BRASIL,1990) em seu artigo 208, inciso IV e, de forma mais 

contundente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei nº 12. 796 de 4 de abril de 

2013, nos seguintes termos e determinações voltadas à Educação Infantil: 

Art. 4. 
 II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos 
de idade;  
II - atendimento educacional especializado gratuito aos 
educandos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 
transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, 
preferencialmente na rede regular de ensino; 
X – vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino 
fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a 
partir do dia em que completar 4 (quatro) anos de idade 
 
Art. 30. A educação infantil será oferecida em: 

 
I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de 

até três anos de idade; 
II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) 

anos de idade 
 
Art. 31.  A educação infantil será organizada de acordo com as 
seguintes regras comuns: 
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I - avaliação mediante acompanhamento e registro do 
desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, 
mesmo para o acesso ao ensino fundamental;    

II - carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, 
distribuída por um mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho 
educacional; 

 III - atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) 
horas diárias para o turno parcial e de 7 (sete) horas para a 
jornada integral.  

 
 

Com as modificações na Lei, a Educação Infantil passa a fazer parte da 

Educação Básica e, em função disso, passa a ter uma nova organização. As 

exigências aumentam e os prontuários dos alunos deverão ser mais 

sistematizados. Nesse contexto da Educação Infantil geral, inserem-se, 

também, as crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades/superdotação, público alvo da modalidade de ensino 

Educação Especial.  

Evidencia-se que entre as crianças com deficiência encontram-se aquelas 

com deficiência visual – cegas ou com baixa visão, foco do nosso estudo, que 

precisam da garantia de seus direitos à educação formal em escola comum e a 

receber o Atendimento Educacional Especializado - AEE1, quer seja em Sala 

de Recursos Multifuncional, na própria escola, quer seja em outra escola do 

sistema de ensino, no turno inverso da escolarização, devido às barreiras que 

são impostas por sua limitação visual. Tal serviço atrelado as ações 

pedagógicas da sala de aula comum, promoverá de forma contínua uma 

melhor inserção e apreensão dos conhecimentos trabalhados, por meio de 

diversos recursos e estratégias de acessibilidade, que considerem a condição 

visual da criança.  

Uma educação que contemple todos os estudantes, ou seja, inclusiva, 

exige a reestruturação das práticas pedagógicas, a reavaliação das interações 

                                                           
 
1
 O Atendimento Educacional Especializado (AEE) é o serviço responsável pelo 

desenvolvimento e implantação de ações de acessibilidade nos diversos setores das 
instituições. Dentre os objetivos desse serviço, tem-se a formação e orientação da comunidade 
no que diz respeito às necessidades educacionais das pessoas com deficiência, em particular 
a capacitação, orientação e apoio ao corpo docente que precisa ter conhecimento da condição 
da deficiência dos estudantes para que seja possível proporcionar um processo de ensino e 
aprendizagem adequado.  
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no cotidiano escolar e a sua adequação à realidade social e cultural dos 

estudantes.  

Salienta-se que apenas a modificação nas práticas pedagógicas não é 

suficiente para se obter a efetivação do processo de ensino e aprendizagem da 

criança com deficiência, uma vez que, por si só, os professores não dão conta 

dos inúmeros problemas enfrentados por essas crianças nas instituições de 

ensino. Dizemos isto porque ainda é comum se responsabilizar a escola de 

ensino regular por não saber trabalhar com as diferenças e excluir seus alunos, 

e as instituições especializadas por ainda se manterem segregativas e 

discriminatórias, mesmo após passarem de escola para se constituírem em 

instituições específicas de apoio a inclusão escolar e social. 

Entendemos que as escolas comuns devem primar por práticas 

pedagógicas que tenham como base “[...] uma pedagogia que atenda a todos 

os alunos e que compreenda a diversidade humana como fator impulsionador 

dessa nova forma de organizar as aprendizagens.” (MAGALHÃES et al., 2005, 

p. 9). Afinal de contas, o direito à educação é fundamental para a formação 

humana e indispensável ao indivíduo, visto que o conhecimento e a cultura são 

elementos transformadores, no cotidiano, de suas dimensões de vida 

(INSTITUTO BRASILEIRO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, 

2008), quer estejam ou não em condição de deficiência. Magalhães et al (2005) 

afirmam que as diferenças correspondem a um dos princípios basilares da 

inclusão.  

Refletir sobre esta discussão é perceber que as diferenças se referem a 

todas as pessoas que, embora não tenham nenhum tipo de deficiência, 

apresentam diferenças significativas em razão de suas desigualdades sociais.  

Efetivamente, é as singularidades e as diferenças individuais que tornam 

cada pessoa um ser único, que se mostra na sociedade como uma combinação 

de inúmeros traços individuais e de diferentes grupos aos quais pertencem. 

Como por exemplo: as diferenças coletivas que dizem respeito à cultura, idade, 

gênero e raça.  

Logo, as diferenças no âmbito educacional devem ser compreendidas 

como agentes de transformação da realidade educacional para que haja o 

respeito às particularidades dos estudantes. Do contrario, eles serão limitados 
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de forma acentuada ou até impedidos de realizar diversas atividades relevantes 

do cotidiano. 

Contudo, para que essa condição se concretize, é necessário o 

investimento em infraestrutura e formação de recursos humanos que subsidiem 

o processo de inclusão em ambiente educacional, no qual a capacitação do 

professor representa um elemento fundamental, porém não o único, para o 

sucesso da cultura inclusiva. Como bem afirma Mauch (2009, p. 1): 

Concretizar esta inclusão não requer apenas identificar as 
necessidades, patologias, deficiências e limitações das 
crianças. Ao lado dessas características, é preciso reconhecer 
as possibilidades, potencialidades e os recursos que elas 
carregam consigo. É preciso criar, recriar, inventar recursos e 
estratégias que favoreçam o desenvolvimento pessoal no 
sentido da conquista da autonomia possível e necessária à 
condição humana. 
 

Reforçamos que o processo de escolarização numa perspectiva 

inclusiva, bem como os processos de ensino e aprendizagem de crianças com 

deficiência não podem estar a encargo somente dos professores. Requer a 

positiva participaçãoe envolvimento de todos da instituição escolar, dasfamílias 

e, também, da própria criança, em um esforço conjunto de aprendizagem e 

responsabilidades compartilhadas. (BRASIL, 2001), além de uma boa estrutura 

física, de recursos didáticos específicos, boas condições de trabalho. 

De acordo com Brasil (2005, p. 9), 

Uma política educativa que afirme que sobre o professor 
recaem as esperanças de melhoria da educação brasileira tem 
como único efeito situar o professor frente a um ideal que 
adquire mais a dimensão de um “fardo” a ser carregado 
solitariamente que de uma possibilidade a ser concretamente 
alcançada. Esta situação é facilmente verificável através das 
inúmeras queixas veiculadas pelos professores, muitas vezes 
impotentes, diante das dificuldades para atender a diversidade 
de seus alunos. (Grifo do autor). 

 

Assim sendo, torna-se necessária a preparação de um ambiente 

colaborativo, co-participativo e interdisciplinar para que o trabalho educativo 

obtenha êxito e se efetive como inclusivo. 

Ressalta-se que a trajetória dos estudantes com deficiência em todos os 

níveis e modalidades de ensino, é constituída por diversas barreiras que 

somente podem ser ultrapassadas, segundo a compreensão de suas distintas 

necessidades, as quais podem exigir estratégias, recursos didáticos, 
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tecnologias assistivas específicas, que contemplem tanto as crianças quanto a 

comunidade escolar em geral. 

Mediante o exposto surgem questões que nos estimularam ao 

desenvolvimento da pesquisa: Como está ocorrendo à inclusão escolar de 

crianças da Educação Infantil, que se encontram na mesma condição visual 

que eu, ou seja, com baixa visão? Como os seus professores compreendem a 

deficiência visual e as percebem? As concepções e conhecimentos que trazem 

sobre deficiência visual e inclusão têm implicações em suas práticas docentes? 

Para dá vazão a nossa curiosidade buscamos inicialmente estudos já 

realizados em nível de mestrado, no banco de produções da CAPES 

(QUADRO 1) e de artigos em revistas eletrônicas especializadas (QUADRO 2), 

que envolvem a temática de concepções e conhecimentos em torno da 

deficiência visual. Para tanto, utilizamos um ou dois dos descritores: 

Conhecimento, Concepção, Deficiência Visual - Baixa Visão, Práticas 

Pedagógicas.  

 

 

QUADRO 1 – Dissertações do Banco de dados CAPES 

ANO TÍTULO /DISSERTAÇÃO AUTOR PALAVRAS-
CHAVES 

2003 Percepção de professores e pessoal de 
ensino sobre a campanha olho no olho 
em escolas de ensino fundamental  
 

RUSS, Heloisa 
Helena Abil. 
 

Deficiência visual. 
Educadores. Ensino 
fundamental. Saúde 
escolar  
 

2007 Uso de recursos da informática na 
educação de escolares com deficiência 
visual: conhecimentos, opiniões e 
práticas de professores 
 

ALVES, Cássia 
Cristiane de 
Freitas 

Deficiência visual. 
Tecnologia. 
 

2011 Conhecimento e percepção de escolares 
com baixa visão sobre sua condição 
visual, uso de recurso de tecnologia 
assistiva e expectativas em relação ao 
futuro.  
 

FERRONI, Marília 
Costa Câmara. 
 
 

Educação especial. 
Baixa visão. 
Adolescência. 
Reabilitação. 
 

2011 Recursos de tecnologia da informação e 
da comunicação utilizados por crianças 
com deficiência visual: percepção de 
cuidadores  
 

ABREU, Ana 
Maria Paolieri 
Gazide 

Teoria ocupacional. 
Família. Tecnologia 
da informação. 

Fonte: Elaborado pela autora. Natal, 2016. 

 



22 
 

Como se vê no quadro 1, encontramos, no período de 2003 a 2011, os 

estudos de: Russ (2003), Alves (2007), Ferroni (2011), Abreu (2011), De Vitta 

et al (2010), os quais mostram que dentre as principais problemáticas que se 

apresentam perante o processo de inclusão de pessoas com deficiência visual 

nos vários níveis de ensino, destacam-se a formação docente, a qualificação 

de recursos e as representações sociais que recaem sobre essas pessoas.  

Outra problemática se refere às concepções e conhecimento dos 

professores sobre a deficiência do aluno, bem como sobre as implicações que 

tais concepções e conhecimentos têm no processo de inclusão. Nesse sentido, 

conhecer e analisar tais concepções e conhecimentos sobre a deficiência 

visual e as implicações para a prática docente se faz importante no atual 

contexto de escolas brasileiras e, mais amiudamente, no contexto da Educação 

Infantil. 

A pesquisadora Russ (2003) despertou reflexões acerca dos saberes e 

discursos que elaboramos e que, por vezes, assumimos frente à inclusão. Os 

escritos possibilitaram à pesquisadora compreender a importância da 

valorização e qualificação do professor para que ele como profissional 

capacitado possa incentivar o aluno para o atendimento oftalmológico de forma 

a medir a acuidade visual, e assim contribuir para um atendimento precoce 

com ações preventivas e detecção de problemas visuais, encaminhando ao 

especialista. Conforme explica Russ (2003, p.69): 

 
[...] Há necessidade do professor se conscientizar de sua real 
posição, pois embora a política educacional do país seja falha 
e o profissional acabe sobrecarregado, a função do educador 
não é apenas repassar conhecimentos, mas educar o ser 
humano de forma global,entendendo suas dificuldades. A baixa 
visão é um fator que, sem dúvida,interfere no rendimento do 
educando.Ocorre também omissão do Estado,que cria escolas 
e contratam professores e contratam professores quase 
sempre cientificamente mal formados criando uma situação 
cômoda para o estado, porém não para a sociedade.Essa 
“tarefa” do educador deve ser salientada desde a 
profissionalização, no curso de magistério.Os professores não 
ensinam apenas conteúdos programáticos,ensinam a pensar 
criticamente. 
 

A partir dos manuscritos é notório perceber ser importante capacitar o 

professor para o atendimento educacionalà criança com deficiência visual, pois 

isto significa dizer que professor é o elo de comunicação entre a criança cega 
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ou com baixa visão e a comunidade escolar. Também, por isso, cria um vínculo 

de confiança entre professor e aprendiz, de forma que essas experiências 

contribuam para um aprendizado autônomo e significativo. Assim, o auxílio do 

educador, o acompanhamento familiare o apoio da comunidade escolarsãode 

extrema importância para o sucesso da criança na escola. 

Como relata Alves (2007, p.42): 

 
[...] Os professores que atuam no sistema regular de ensino 
necessitam deter conhecimentos a respeito dos recursos 
específicos usados na educação do deficiente visual, para que 
saibam como e quando esse escolar pode se beneficiar de tais 
recursos. Sendo assim, o professor que atua na sala de 
recursos para deficientes visuais deve estar em constante 
contato e parceria com o professor do ensino regular para 
orientar a respeito dos recursos, métodos e técnicas usadas 
para melhorar a eficiência visual e o desempenho do escolar 
deficiente visual. 

 

Considerando o que diz Alves (2007), incluir socialmente uma criança 

com deficiência visual ou baixa visão no espaço escolardesde a primeira 

infânciasignifica dar a ela o direito de ser diferente e ter suas necessidades 

garantidas e acolhidas pela sociedade, tendo em vista que o conhecimento dos 

professores a respeito das possibilidades e das diferentes necessidades 

apresentadas por um educando com deficiência visual torna-se essencial.  

O trabalho de De Vitta et al (2010),por sua vez, proporciona um 

despertar sobre a importância de se aprofundar o conhecimento sobre a 

percepção dos professores da educação infantil em relação àcriança com 

deficiência Já a pesquisadora Abreu (2011) exalta o uso dos recursos 

tecnológicos da informação e comunicação e do apoio técnico da “instituição 

acolhedora”2, no papel dos cuidadores, que mediam as relações nesse espaço 

propício à diversidade. 

Logo, é crucial orientar esses sujeitos, a família e a própria criança com 

deficiência sobre a importância do uso dos recursos tecnológicos como 

ferramenta que colabora para a autonomia e independência da criança no 

cotidiano de sala de aula e nas atividades diárias, proporcionando 

aprendizagens significativas no seu processo social. Como afirma Abreu (2011, 

p.16): 

                                                           
2
Sic 
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[...] Nas aulas as crianças com deficiência visual, tanto as 
crianças com cegueira quanto as crianças com baixa visão, 
aprenderam o que era um computador, quais seus 
componentes e qual seria o programa que elas iriam 
utilizar.Participaram de jogos e brincadeiras adequadas a sua 
faixa etária, no computador. 
 

As crianças com deficiência visual e baixa visão se beneficiam com o 

uso das tecnologias assistivas em seu processo de escolarização e 

socialização, uma vez que essas favorecem o acesso à informação, a 

independência e a autonomia na realização das atividades escolares, 

melhorando a autoestima. Assim, é esperado que os profissionais envolvidos 

na educação escolar dessas crianças passem a conhecer e a utilizar essas 

ferramentas com vista a um ensino que passe a ter mais sentido e significado à 

sua aprendizagem. 

Por esse ângulo, Ferroni (2011) explica que é importante identificar as 

percepções das crianças com baixa visão sobre a sua condição visual, de 

forma a verificar quais recursos de tecnologia assistiva é mais favorável a sua 

utilização na realização das atividades cotidianas escolares e sociais, pois 

[...] como qualquer cidadão, a pessoa com deficiência transita 
por bairros, ruas, jardins, parques e praças, necessita fazer uso 
do sistema de transporte público, de frequentar prédios 
públicos e privados (escolas, hospitais, prefeituras, entre 
outras). (FERRONI, 2011, p.82): 
 

A autora ainda reforça a importância da comunidade escolar estar 

preparada, por meio de capacitação, para lidar com as diferenças e 

singularidade de todos os escolares. 

Mediante os trabalhos citados, é possível afirmar que são muitos os 

desafios encontrados por quem tem uma deficiência visual na sociedade e na 

escola, em particular. Muitas das escolas não disponibilizam material didático 

adequado à realidade visual das crianças, os professores não têm formação 

específica na área, além de serem carentes de novas tecnologias que possam 

auxiliar na elaboração e excelência das atividades realizadas pelo professore 

pela criança com deficiência visual. 

Em Revistas Especializadas, tais como: Revista Brasileira Educação 

Especial e Revista Educação Especial, encontramos quatro produções no 

período entre 2004 e 2013, de autoria de Vitta et al (2004), Hueara et al (2006), 
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De Vitta et al (2010); Pereira; Matsukura (2013), conforme detalhado no quadro 

2: 

Quadro 2 – Artigos de Revistas Especializadas 

ANO ARTIGOS AUTOR PALAVRAS-
CHAVES 

2004 Conceito sobre a educação da 
criança deficiente, de acordo com 
professores de educação infantil da 
cidade de Bauru/SP 

VITTA, Fabiana Cristina 
Frigieri de; LYRA e 
SILVA, Karen Prado; 
MORAES, Márcia Cristina 
AlmendrosFernandes 

EducaçãoEspecial; 
Educação Infantil; 
Terapia ocupacional. 

2006 O faz-de-conta em crianças com 
deficiência visual: Identificando 
Habilidades 

HUEARA, Luciana; 
SOUZA, Carolina Molina 
Lucenti de; BATISTA, 
Cecília Guarnieri, 
MELGADO, Mariana 
Belloni; TAVARES, Flávia 
da Silva. 

Deficiências da 
visão; 
desenvolvimento da 
criança; Educação 
Especial; 
brinquedos. 

2010 Percepção de professores de 
educação infantil sobre a inclusão 
da criança com deficiência 

DE VITTA, Fabiana 
Cristina Frigieri de; DE 
VITTA, Alberto 
de;MONTEIRO,Alexandra 
S.R. 

Educação Especial; 
Educação Infantil; 
Necessidades 
Educacionais 
Especiais; 
Formação de 
professores. 

2013 Inclusão escolar e educação 
Infantil: um estudo de caso 

PEREIRA, Paulo Celso; 
MATSUKURA, Thelma 
Simões. 

Educação Infantil; 
Inclusão escolar; 
Creche 

 

As autoras De Vitta, Lyra e Silva e Moraes (2004) afirmam, com base em 

seus estudos, que para ocorrer a real inclusão da criança com deficiência na 

rede regular de ensino há necessidade de se propiciar condições de mudança 

estrutural na rede educacional, uma vez que 

[...] a integração da criança na escola deve fazer parte dos 
objetivos de todos os profissionais que trabalham com essas 
crianças, na medida que o ambiente escolar lhe permite a 
experimentação de uma diversidade maior de atividades. Estas 
promovem o desenvolvimento global da criança, o 
aprimoramento de habilidades e capacidades, e superação de 
dificuldades e a descoberta de que é parte integrante e atuante 
de uma sociedade (DE VITTA; LYRA e SILVA; MORAES, p.44, 
2004) 
 

 

O acesso da criança com deficiência na escola traz, no cerne das 

questões educacionais, as noções da diversidade, emoção e afetividade, com 

reflexões imprescindíveis para o entendimento do aprendiz e da sociedade. Isto 

possibilita a todos os atores sociais envolvidos no processo educacional a 

compreender que o ambiente social se constitui de diferentes pessoas, com 
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diferentes características e que, estas diferenças, devem ser reconhecidas e 

respeitadas. 

Portanto, compreender como a criança com baixa visão aprende em 

decorrênciadas implicações de sua perda visual é estar aberto a novos 

conhecimentos. É querer descortinar caminhos para um novo entendimento 

sobre ensino e os processos de aprendizagem, que envolve o próprio 

desenvolvimento profissional do professor numa perspectiva inclusiva. 

No artigo de Hueara et al (2006), “O faz-de-conta em crianças com 

deficiência visual: Identificando habilidades”, encontramos a ênfase na inclusão 

social. Para as autoras, a escola é por excelência um espaço de relação, troca 

de saberes e aprendizagens exitosas. A interação entre os alunos e as 

situações de brincadeiras relativamente livres em sala de aula,sob orientação 

do professor ,proporciona um ambiente favorável e estimula as múltiplas 

elaborações do pensamento do aluno. Afirmam, ainda, que: 

 

[...] no caso da criança cega, é a falta de oportunidades para 
contato com diferentes objetos e situações. Talvez, mais 
importante que ensinar as crianças cegas a brincar ,seria o 
professor oferecer condições propicias para que aconteça a 
brincadeira ,condições essas que favoreçam as iniciativas da 
criança (HUEARA et al, 2006, p.354 - 355). 
 

Consideramos que a atual prática da inclusão nas escolas regulares de 

crianças cegas e com baixa visão exige uma nova postura dos profissionais da 

educação, promovendo mudanças na organização do trabalho pedagógico em 

função das especificidades de cada criança. Para constituir-se como de fato, 

inclusiva, a escola deve adotar novas práticas pedagógicas alicerçadas nos 

princípios de reconhecimento, respeito e valorização das diferenças das 

crianças, buscando atender as suas especificidades de aprendizagem e 

estimulá-los para que possa alcançar um ótimo desenvolvimento cognitivo, 

sensorial, motor, afetivo e social. 

Para Hueara et al ( 2006), um fator para que esse desenvolvimento 

ocorra seria a socialização do aluno com cegueira por meio das brincadeiras 

que permitem o despertar de sentimentos de amizade e da criatividade, além 

de favorecer a constituição de  percepções e atitudes de solidariedade ao 

próximo. 
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Em “Percepção de professores de educação infantil sobre a inclusão da 

criança com deficiência”, artigo elaborado por De Vitta, De Vitta e Monteiro 

(2010, p.425), há o consenso de que para a efetivação do processo de inclusão 

se faz necessário: 

[...] coerência entre a maneira de ser e de ensinar do professor, 
além da sensibilidade à diversidade da classe e da crença de 
que há um potencial a explorar. A predisposição dos 
professores em relação a integração dos alunos com 
problemas de aprendizagem, especialmente se estes 
problemas forem graves e tenham caráter permanente, é um 
fator extremamente condicionante dos resultados obtidos .Por 
isso uma atitude positiva já constitui um primeiro passo 
importante, que facilita a educação destes alunos na escola 
integradora. 
 

Nesse sentido, a escola e os educadores devem buscar mecanismos 

que propiciem a aquisição de conhecimentos para as crianças com deficiência 

visual. De maneira que são vários os aspectos que colaboram de modo 

significativo na educação destes escolares, e para que possam conseguir os 

objetivos pretendidos, como a independência pessoal, a qualificação para o 

trabalho a prática da dignidade humana como fundamento para o exercício da 

cidadania. Há, também, a necessidade de se atuar não apenas com a criança, 

mas é essencial a participação da família e toda a comunidade escolar. 

No artigo “Inclusão escolar e educação Infantil: um estudo de caso” 

Pereira e Matsukura (2013), apresenta uma pesquisa que está pautada sobre o 

tema inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais em 

creches. Os autores apontam como resultados uma grande incidência de casos 

em sua maioria de meninos na faixa etária de dois a três anos de idade, com 

alguma deficiência e em situação de risco, além do desconhecimento 

superficial dos dirigentes das creches investigadas sobre inclusão escolar, 

priorizando seus aspectos práticos. 

Na leitura dos artigos aqui delineados percebemos que, na visão dos 

pesquisadores embora reconheçam os avanços existentes, ainda há um 

grande espaço a ser preenchido entre a teoria e a prática, quando se estuda o 

tema inclusão escolar de crianças com deficiência, em particular daquelas com 

deficiência visual.  

Compreendemos que a educação inclusiva é de fato necessária para a 

construção de uma sociedade justa e igualitária. Que a formação continuada 
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dos professores, dos dirigentes escolares, equipe técnica e o apoio aos 

familiares é de suma importância para que a criança com deficiência visual 

aprenda, se socialize participando de forma sistemática de todas as atividades 

de sala de aula e extra-classe. 

Podemos ainda afirmar, com base nos estudos citados, que a escola 

deve oferecer às crianças com deficiência em geral uma série de estímulos 

úteis ao seu desenvolvimento cognitivo; possibilitar o uso dos recursos 

tecnológicos; reconhecer que a família é o primeiro grupo ao qual pertence o 

indivíduo e onde ele tem a oportunidade de aprender por meio dos saberes 

adquiridos na experiência cotidiana através de carinho, estímulo e respeito a 

sua individualidade. Mas também, entender, que muitas famílias necessitam de 

orientação para melhor conduzir a educação de seus filhos com deficiência, 

reconhecendo o potencial que têm para as aprendizagens. Sendo assim ,todos 

os atores sociais envolvidos no processo de ensino e aprendizagem colaboram 

para o sucesso das aprendizagens e da permanência do aluno na escola.  

Mediante o exposto, o nosso estudo se diferencia dos trabalhos 

encontrados nas dissertações e artigos de periódicos citados, em razão de 

buscar conhecer as concepções e os conhecimentos que professores da 

Educação Infantil tem sobre deficiência visual - baixa visão e as implicações, as 

marcas que tais concepções e conhecimentos têm produzido em suas práticas 

pedagógicas. 

Assumimos por Concepção o que está posto nos âmbitos da psicologia 

do pensamento e da filosofia, ou seja, para a primeira, seria a capacidade de 

entender ou criar uma ideia, um modo de ver ou sentir e, para a segunda, o ato 

de elaborar conceitos. Ato que começa com a compreensão da essência de um 

objeto, culminando na elaboração de um conceito (VYGOTSKY, 2000) 

Apoiamo-nos no conceito de Conhecimento, adotado por Paulo Freire 

(In: VASCONCELOS e BRITO, 2006, p. 60) que “[...] é o que se constitui nas 

relações homem-mundo, relações de transformação, e se aperfeiçoa na 

problematização crítica destas relações”.  

Por Deficiência Visual, consideramos a definição para fins 

educacionais, contida em Silva (2014, p.53):“perda total ou parcial, congênita 

ou adquirida da visão, sendo congênita ou adquirida, variando de acordo com o 

nível ou acuidade visual”, podendo ocorrer de duas maneiras distintas: 
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cegueira e baixa visão. Esta, sobre a qual trataremos mais miudamente em 

nosso estudo, é uma alteração significativa da capacidade funcional da visão e 

decorre de fatores isolados ou associados, como: redução considerável do 

campo visual e da capacidade de discriminar detalhes. (SILVA, 2014) 

Quanto à Prática Pedagógica é por nós concebida como uma  

[...] prática intencional de ensino e aprendizagem não reduzida 
à questão didática ou às metodologias de estudar e de 
aprender, mas articulada à educação como prática social e ao 
conhecimento como produção histórica e social, datada e 
situada, numa relação dialética entre prática-teoria, conteúdo-
forma e perspectivas interdisciplinares. (FERNANDES, 2008, 
p.159). 

 

Envolve, no dizer de Freire (FREIRE, Paulo. In: VASCONCELOS e 

BRITO, 2006. p.60): “[...] a capacidade do educador de somar conhecimento, 

afetividade, criticidade, respeito, ação [...] implica ainda em processos, 

técnicas, fins, expectativas, desejos, frustrações, a tensão permanente entre 

prática e teoria [...]”. 

Referente à pessoa com deficiência visual, pode-se depreender que são 

diversos os obstáculos que dificultam a sua participação nas práticas 

pedagógicas comumente vivenciadas nas escolas, visto que há a prevalência 

de metodologias que priorizam a visualidade e a oralidade. Esses obstáculos 

podem estar inclusos nos aspectos físicos, estruturais, instrumentais, 

tecnológicos, metodológicos, comunicacionais e atitudinais. 

 Esclarecemos que a inclusão escolar da pessoa com deficiência visual, 

desde a primeira infância, ocorre sob distintas dimensões, que abrangem 

orientação/locomoção, acesso à informação, afetividade e a atuação do 

professor quanto à postura comunicacional e didático-pedagógica a ser 

assumida. 

Entendemos que a depender da compreensão que se tenha sobre 

deficiência, no caso de nosso estudo, sobre deficiência visual - baixa visão, e 

sobre a pessoa em tal condição visual, o professor pode imprimir marcas 

positivas e/ou negativas em sua ação docente frente a elas, contribuindo para o 

seu sucesso ou fracasso escolar e para crer-se capaz de aprender. 

Quando a compreensão de deficiência está atrelada a incapacidade é 

possível que a tendência do professor (a) seja a de não fazer nada em prol do 
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processo de desenvolvimento do ensino e aprendizagem da criança, deixando-

a mercê de si mesma, imprimindo-lhe o rótulo de incapaz, tratando-a como um 

problema. 

É sabido que a pessoa considerada diferente, em razão de uma 

deficiência acaba provocando um choque por estar em uma condição 

biológica/física com a qual muitos não estão acostumados a conviver. O que 

pensamos do sujeito como implicador da nossa prática tem, 

consubstancialmente, uma interferência na nossa ação.  Isto porque 

perseguimos, de forma consciente ou inconsciente, um ideal virtual de nós 

mesmos (AMARAL, 1998), que corresponde, em geral, na escola: a um(a) 

aluno (a), branco (a), cristão (ã), heterossexual, sem limitações físicas ou 

intelectuais, bonito (a) e produtivo (a). Todo aquele ou aquela que se afaste 

desse ideal é considerado anormal e, consequentemente, categorizado, 

validado como incapaz de aprender, conviver, participar. O que tem levado a 

muitos, entre nós, a desistir do sujeito (SILVA, 2004) 

No entanto, por nossa experiência direta podemos afirmar que existem 

professores que, mesmo sem os conhecimentos específicos voltados a criança 

com baixa visão, se assusta menos com essa condição visual, dando a ela 

uma atenção maior e buscando ajustar a sua prática educativa. Outros 

apresentam medo/insegurança e, até mesmo, descaso e preconceito, 

assumindo posturas silenciadas, veladas ou explícitas de incredulidade das 

capacidades de aprendizagem da criança. 

Ao longo da construção histórico-cultural da sociedade, o preconceito vem 

atuando como um sentimento ou opinião que tem influenciado no 

comportamento humano sob diversos aspectos. Uma circunstância na qual a 

busca pela desintegração do preconceito representa uma ação de difícil 

alcance, considerando-se a necessidade de mudanças no comportamento das 

pessoas perante o entorno das diferenças e do desconhecido no âmbito social. 

Candau et al (2012) enfatizam que os preconceitos e as discriminações, 

encontram-se radicados nas mentalidades e no imaginário coletivo da 

sociedade, impregnando o cotidiano, os comportamentos, as atitudes e as 

práticas sociais. Para os autores: 

[...] desintegrá-los exige um processo consciente, cuidadoso e 
sistemático de desnaturalização, sensibilização, reflexão e 
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ação no plano pessoal e coletivo, que trabalhe os âmbitos 
cognitivo, afetivo, simbólico, cultural e político-social. [...] 
Somente na articulação entre práticas educativas, culturais e 
político-sociais é possível avançar. Trata-se de um processo 
complexo e de longo prazo. (CANDAU et al., 2012, p. 79). 

 

Na condição da pessoa com deficiência, o preconceito é uma das 

principais barreiras enfrentadas, pois se encontra alicerçado na falta de 

conhecimento da deficiência em si por ser vista como uma incapacidade que 

limita as pessoas em diversas esferas sociais. De acordo com Melo (2014), o 

desconhecimento e os estigmas formados em torno da deficiência contribuem 

para que essas pessoas sejam vistas como seres interpretáveis. 

Pode-se considerar que todas as formas de preconceito, de diversas 

maneiras, geram barreiras atitudinais que, por sua vez, resultam em barreiras 

arquitetônicas, instrumentais, metodológicas, programáticas, comunicacionais, 

entre outras, que acabam por dificultar o acesso da pessoa com deficiência aos 

diversos setores da sociedade, dentre eles, os ambientes educacionais. 

Evidenciamos que a universalização e a democratização do ensino 

abrangem todos os níveis educacionais e, portanto, a Educação Infantil não 

pode ficar isenta desta realidade. Nessa perspectiva, em resposta aos 

dispositivos legais que contemplam o direito de todos à educação, o acesso de 

pessoas com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação na educação brasileira avançou 

consideravelmente, embora saibamos que nestes dois últimos anos (2016-

2017) sofra retrocessos, assim como vem sofrendo a educação geral. Porém, 

não se deve negar a urgência de reestruturação organizacional e pedagógica 

nas instituições de ensino.  

De forma geral, as instituições de ensino, por possuírem ainda 

fragilidades no atendimento educacional no que se refere às pessoas com 

deficiência visual, acabam gerando inquietações e angustias nessas pessoas 

por desconhecerem o modo como terão suas necessidades educacionais 

atendidas. No caso da educação infantil, essa preocupação surge com a 

matrícula da criança com deficiência, principalmente, no que se refere à sua 

aceitação pelos professores. 

A escolarização de uma criança com deficiência visual deve ocorrer com 

base, entre outros aspectos, no conhecimento de suas necessidades 
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educacionais especiais, o que exige da instituição de ensino a reestruturação 

do ambiente educacional e das práticas pedagógicas para o efetivo 

atendimento das especificidades de aprendizagem da criança.  

Ressaltamos que, a princípio, o acolhimento de crianças com deficiência 

na Educação Infantil por um professor sem capacitação específica, não deve 

ser uma tarefa fácil. Por isso, a necessidade de orientação e apoio da própria 

instituição em promover formação básica, acionando as equipes da Educação 

Especial das Secretarias de Educação, ou mesmo, do Centro de Apoio 

Pedagógico ou de instituição especializada existente em seu município para, 

em conjunto, propiciar ao professor e demais membros da comunidade escolar 

formação básica sobre, por exemplo, como se comportar diante de uma criança 

cega ou com baixa visão. 

Com tal ação contribui-se para o desenvolvimento de mais ações que 

promovam a eliminação de barreiras existentes no cotidiano escolar, com a 

possibilidade de se estabelecer a garantia das condições de acessibilidade ao 

conhecimento, também, pela criança com deficiência visual. 

Compreendemos que o apoio e a orientação institucional são 

imprescindíveis na medida em que favoreçam a mediação que precisa ser 

estabelecida entre professores e criança com deficiência visual, ou mesmo, 

entre o professor e a escola. A mediação e a relação professor-criança com 

deficiência visual, em sala de aula, precisa se desenvolver com base em uma 

comunicação direta, de conhecimento e compreensão do que é a deficiência e 

as suas implicações para o processo de aprendizagem. 

Apesar dos avanços obtidos pelas políticas de inclusão em nosso país, 

tais como: mudanças no discurso – Médico X Educacional; Definição da 

educação como direito, elegendo a escola como espaço privilegiado para 

educar, também, alunos com deficiência; redefinição do público alvo atendido; 

Atendimento Educacional Especializado ofertado nas Salas de Recursos 

Multifuncionais (SRM) são necessários ainda avanços no que se refere à 

transposição de barreiras atitudinais que atravessam o percurso dos 

estudantes com deficiência visual.  

Com relação ao ensino a estudantes com deficiência visual, os principais 

desafios referem-se dentre outros aspectos à disponibilização de material 

didático-pedagógico para o acesso à informação, e ao atendimento de apoio e 
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orientação de professores quanto a sua prática de ensino.  Salientamos que o 

professor é um dos agentes fundamentais para o sucesso escolar da criança 

com deficiência visual, uma vez que é a sua prática pedagógica que direciona o 

processo de ensino e aprendizagem, o acesso aos materiais didático-

pedagógicos essenciais, o acesso à informação e ao conhecimento em sala de 

aula. 

É importante que o professor tenha conhecimento de que a criança com 

deficiência visual não necessita de currículo diferenciado, mas de adequações 

de recursos, de tempo, do espaço, dos procedimentos metodológicos e 

didáticos, além de complementações curriculares, tais como: aprendizagem do 

Braille, orientação e mobilidade, entre outras. (SILVA, 2013). 

Perante esses aspectos, o apoio e a orientação oferecidos por 

professores especialistas das Salas de Recurso Multifuncionais aos 

professores da educação infantil, são primordiais para encaminhar a 

aprendizagem da criança com deficiência visual, auxiliando-os na prática 

docente. 

É preciso, também, que o professor se permita dialogar com a criança 

para poder entendê-la e não se esquivar ou transferir a responsabilidade para o 

professor de apoio, como se ela não existisse ou não fizesse parte daquele 

contexto. Em muitos casos, a criança fica sob o encargo de algum auxiliar, que 

por ventura tenha na sala de aula. Isso além de gerar uma barreira entre 

criança e o/a professor/a acaba prejudicando a criança, tendo em vista a frágil 

formação que o professor auxiliar tem por ainda estar, muitas vezes, iniciando 

o curso de Pedagogia e não ter cursado sequer componentes curriculares 

relativos à inclusão escolar de crianças com deficiência. Isto é um fato que não 

pode passar despercebido, pois pode deixar marcas indeléveis na formação 

escolar da criança. 

Mediante o exposto é importante que digamos do lugar de onde falamos, 

discorrendo um pouco sobre a nossa vivência escolar em sendo, desde 

pequena, uma criança com deficiência visual – baixa visão que ainda traz 

consigo marcas deixadas por atitudes e ações pedagógicas equivocadas, 

excludentes. 
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1.1 O LUGAR DE ONDE FALO 

 

Neste item, em especial, utilizarei o pronome na primeira pessoa do 

singular, por tratar-se de minha história pessoal. 

O interesse pela pesquisa surgiu a partir de algumas inquietações 

provocadas por várias experiências vivenciadas por ser uma pessoa com baixa 

visão, tanto no que diz respeito à minha trajetória escolar durante toda 

educação básica, quanto no curso de graduação em Pedagogia na UFRN e 

também como bolsista e aluna do Laboratório de Acessibilidade 

(BCZM/CAENE). Vale salientar que toda minha educação básica foi cursada 

em escola pública em uma cidade do interior do estado do RN: Santo Antonio3. 

Na Educação Infantil e Ensino Fundamental foram muitas as dificuldades 

que iam desde os trabalhos manuais, envolvendo a aquisição da escrita até os 

atos de Bullying praticados por parte de alguns colegas. Nesses momentos de 

violência, a atitude da professora era em minha defesa: ela conversava com a 

turma a respeito da aceitação do outro. Nesta situação eu me sentia como um 

ser diferente no sentido de ser qualquer coisa, menos gente.  

Hoje percebo que o comportamento da professora se justifica pelo 

princípio de humanidade referendado nos ditames da atual política educacional 

sobre educação numa perspectiva inclusiva que, conforme afirma Silva (2008), 

defende princípios de aceitação, respeito e valorização das diferenças e, 

portanto, aberta a todos, independente de raça, cor, sexo, cultura e deficiência. 

Quando iniciei nos anos iniciais do ensino fundamental, senti ainda mais 

dificuldade, pois a metodologia utilizada pelas professoras não levava em 

consideração a minha limitação visual.  

Era de desconhecimento dos professores que a metodologia a ser 

aplicada em sala de aula com crianças em condição de deficiência visual deve 

                                                           

3
 O município de Santo Antônio está localizado no interior do estado do Rio Grande do Norte, 

na Mesorregião do Agreste Potiguar. De acordo com a estimativa realizada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística no ano de 2016, sua população era de 24.045 habitantes, 
sendo o vigésimo quarto município mais populoso do estado. O município possui uma área 
territorial de 301,082 km² e está distante 70 quilômetros da capital estadual, Natal e se limita 
com os municípios de São José do Campestre, Serrinha, Lagoa de Pedras, Brejinho, 
Passagem, Várzea, Nova Cruz e Lagoa D’Anta. (Disponível 
em:<https://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Ant%C3%B4nio_(Rio_Grande_do_Norte> Acesso em: 
18/11/2017). 
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estar centrada no respeito à sua condição visual com aplicação de variadas 

situações de aprendizagens e intervenções pedagógicas interativas, que se 

ajustem às características e necessidade específicas da criança, segundo a 

natureza do que está sendo ensinado. (SILVA, 2008), 

Se assim deve ser considerado, a minha aprendizagem ficou com uma 

grande defasagem, em virtude de que eu não tinha acesso aos conteúdos 

postos no quadro, visto que estes eram escritos com letras de um tamanho que 

não atendiam a minha condição visual, que era de 12 graus. Silva (2008) 

orienta que:  

 
[...] no caso de o professor fornecer qualquer explicação que 
implique na utilização da lousa ou do uso de transparência ou 
de outro recurso audiovisual qualquer, a palavra continua a ser 
o instrumento didático mais utilizado para transmitir 
conhecimento e estimular a aprendizagem no âmbito escolar. 
(SILVA, 2008, p. 153).  

 

Em relação a essa orientação, eu recordo que a falta da palavra, muitas 

vezes trocada pela escrita tradicional silenciosa no quadro, dificultou bastante o 

meu aprendizado e ainda fez com que eu me sentisse desmotivada com este 

tipo de exclusão. Posso afirmar que vivenciei todos os tipos de exclusão, tanto 

no que diz respeito à metodologia dos professores, como a rejeição dos 

colegas. É preciso entender que tais posturas assumidas nas escolas onde 

estudei dificultam a aprendizagem, pois esta deve ser entendida como um 

processo de interação, mediado na escola, pelo professor ou por outros 

colegas em atividades dinâmicas e construtivas, em que a linguagem e a 

interação com o outro assumam importância significativa (VYGOTSKY, 1997) 

Apesar dos grandes obstáculos enfrentados durante o Ensino 

Fundamental, não posso afirmar que foi completamente de exclusão, pois 

alguns professores, principalmente nos anos iniciais se mostraram sensíveis e 

mesmo não sabendo os métodos para ensinar a uma criança com baixa visão, 

demonstravam afetividade em suas ações pedagógicas. Essas atitudes, para 

mim, superaram em muitos casos o conhecimento teórico.  

Hoje, atuando como professora de uma escola pública, percebo com mais 

clareza e cientificidade que o ato de ensinar, perspectivando os princípios da 

inclusão escolar é ir além da transmissão de conteúdos, implica no professor 
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“[...] ser capaz de conhecer-se a si mesmo e de descobrir o sujeito em cada um 

de seus alunos” (PIRES e PIRES LUZ, 2011, p.171). Que a afetividade anda 

atrelada ao processo de ensino e à aprendizagem, uma vez que muito 

precocemente a criança sente-se atraída pelas pessoas que a rodeiam, 

tornando-se sensível aos pequenos indícios da disponibilidade do outro em 

relação a si próprio (WALLON, 1995). Era assim que eu me sentia diante 

daqueles professores: acolhida em minha diferença! 

Iniciei o Ensino Médio com a mesma necessidade de apoio pedagógico 

especializado. Nesse nível de ensino, foi bem mais difícil porque aumentaram a 

quantidade de textos e eu forcei muito minha visão para poder enxergar, 

chegando mesmo a tocar/cheirar a folha, de tanto que aproximava os textos da 

visão, como sempre fiz. As cópias do quadro diminuíram, já que eram mais 

textos teóricos impressos. Mas isso não ajudou, porque eu precisei me esforçar 

bastante para dar conta das leituras exigidas e, assim, conseguir desenvolver 

minhas atividades. Mesmo com bastante dificuldade, consegui concluir o 

Ensino Médio sem acesso a nenhum material didático adaptado. Portanto, 

durante toda a educação básica não tive sequer uma lupa como recurso, tendo 

que me esforçar e criar minhas próprias estratégias para estudar e aprender.  

Ingressei na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), no 

ano de 2011, como estudante do curso de Pedagogia. A princípio, com a 

sensação de vitória pela aprovação no referido curso, encarando-a como uma 

grande barreira eliminada, como um sonho que se tornara realidade. No 

entanto, devo considerar que, apesar do sentimento de sucesso alcançando, 

temia em virtude de minha limitação visual perante o preconceito que, 

fortemente, enfrentava no cotidiano da sociedade. 

Nessa condição, desde o início da graduação enfrentei grandes 

dificuldades, principalmente na relação com os professores - principal barreira 

enfrentada. A maioria de meus professores não sabia de minha necessidade 

educacional especial, o que gerou muitos impedimentos, principalmente, no 

que se refere ao acesso a recursos didático acessíveis que pudessem 

subsidiar o ensino e as minhas necessidades visuais. Conforme Melo et al 

(2014, p. 3), 
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[...] para a pessoa com deficiência visual que consegue 
ingressar no ensino superior, as dificuldades surgem no 
enfrentamento da rotina de estudos, inerente a este nível de 
ensino bem como o referencial teórico sugerido para o 
acompanhamento das aulas. Assim, caso as barreiras iniciais 
não sejam ultrapassadas devido à inexistência e/ou a 
inadequada estrutura de serviços de apoio informacional, é 
muito provável ocorrer o desestímulo pela impossibilidade de 
acompanhar a turma, desistência de disciplinas e/ou 
comprometimento da conclusão do curso com a qualidade 
esperada. 
 

Pressupõe-se, com o exposto por Melo et al (2014), que em princípio a 

instituição e o professor são os agentes fundamentais para o sucesso 

educacional do estudante com deficiência visual, em âmbito universitário. 

Especificando-se que, com uma estruturação adequada da instituição de 

ensino, bem como com o apoio, orientação e capacitação do professor 

concernente ao conhecimento e atendimento das necessidades educacionais 

específicas desses estudantes, é possível promover o acesso, a permanência 

e a conclusão acadêmica, com sucesso pleno, do aluno. Mas, também, a 

atuação e estímulo do próprio estudante são determinantes para este sucesso. 

Como estudante na minha condição visual de baixa visão, tenho 

necessidades que me diferenciam dos demais estudantes em sala de aula, tais 

como: o acesso às informações expostas no quadro branco (ou negro), aulas 

expositivas com auxílio de transparências e slides, ou em outros recursos 

didáticos que exigem essencialmente a visão, bem como a necessidade de 

fazer uso de recursos que me auxiliem no acesso à informação registrada em 

outros suportes como, por exemplo, materiais impressos ou digitais que 

precisam de ampliação de fonte, ou equipamentos que permitem ampliar 

fontes, como as lupas. 

Esse fato se sucede pela dificuldade ou, até mesmo, pela impossibilidade 

que uma pessoa com baixa visão tem no momento em que se depara com 

textos em tamanho de fonte convencional. Frente a isso, eu não teria como 

acompanhar o curso, devido à carga teórica inerente ao processo de formação 

acadêmica, que exige quantidade significativa de textos utilizados pelas 

disciplinas, os quais precisam ser lidos e assimilados para a realização das 

atividades propostas. Por essa razão, eu precisei da cooperação dos 
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professores para a disponibilização antecipada dos textos, uma vez que 

precisavam ser adaptados. 

Com o apoio do Núcleo de Acessibilidade da UFRN, por meio da 

Comissão Permanente de Apoio a Estudantes com Necessidades 

Educacionais Especiais (CAENE), tive a oportunidade de contar com o 

atendimento do Laboratório de Acessibilidade4, ligado a Coordenadoria de 

Apoio ao Usuário da Biblioteca Central Zila Mamede, que fornece adaptação do 

material didático-pedagógico utilizado nos componentes curriculares. Em sua 

maioria, não precisei comprar o material fotocopiado, pelo fato do Laboratório 

de Acessibilidade disponibilizá-lo, gratuitamente.  

Os textos para digitalização no Laboratório de Acessibilidade eram 

oriundos das fotocópias de minhas companheiras de turma que as 

emprestavam. Em minha condição visual, seria preciso que todos os 

professores dos componentes cursados tivessem encaminhado, com 

antecedência, os materiais didáticos de suas disciplinas para o Laboratório de 

Acessibilidade, ou me emprestassem os materiais para levá-los a esse setor. 

Como boa parte dos professores não disponibilizava os materiais, eu acabava 

tendo que comprar um material que não seria mais utilizado por mim, pelo fato 

de ser um texto e/ou um livro em fonte convencional, cuja utilização de lupas é 

inviável. 

Podem-se considerar, com base nessa realidade, que muitos professores 

se mostraram resistentes em disponibilizar tais materiais, necessários à minha 

formação. Tal postura me levou a vivenciar situações constrangedoras perante 

algumas atitudes que mostraram claramente, que por algum motivo, 

                                                           
4
 O laboratório de Acessibilidade – é o setor responsável pela produção e adaptação de textos 

acessíveis, destinados para suporte informacional, com vistas ao desenvolvimento acadêmico 
dos alunos com limitações e/ou dificuldades na leitura impressa. Possui acervo de textos 
adaptados e/ou digitalizados, sendo basicamente composto por: livros, capítulos de livros e 
artigos de revistas, que são disponibilizados, gratuitamente, aos estudantes atendidos pela 
CAENE nos formatos: digital, áudio e/ou impresso em fonte ampliada. Atende às demandas de 
diversos cursos de graduação e pós-graduação, acompanhando os discentes com deficiência 
visual, Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDH) e dislexia. Dispõe de uma 
estrutura tecnológica assistiva apropriada à digitalização de textos e à produção de materiais 
em formatos acessíveis. Presta os seguintes serviços de informação acessível: Digitalização de 
textos (conforme Lei 9.610/98 de Direitos Autorais); Produção de materiais em formatos 
acessíveis (fonte ampliada, Braille, áudio); Empréstimo e treinamento de tecnologias assistivas; 
Orientação à pesquisa bibliográfica e normalização de trabalhos acadêmicos; Orientação e 
mobilidade na UFRN; Visita programada; Repositório de Informação Acessível (RIA); Revisão 
de textos em Braille; Acervo Braille; Terminais de consultas com softwares de acessibilidade. 
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institucional ou pessoal, os docentes não tinham sido esclarecidos ou 

orientados quanto a minha condição, uma posição em que ouvi por parte de 

alguns professores comentários, tais como: 

“Não tenho condições de emprestar o texto porque a 
universidade só disponibiliza uma cópia de cada texto. Sendo 
assim, para eu emprestar, teria que tirar do meu próprio bolso”. 

 
“Eu não vou mudar a minha metodologia por sua causa” 
[momento em que solicitava os materiais com antecedência 
para adaptação para o acompanhamento em sala de aula]. 

 
“A minha vida não se resume só a isso” [momento em que eu 
sugeria ao professor que os materiais fossem encaminhados 
por ele para o setor de adaptação].  

 

O motivo da solicitação dos materiais didático-pedagógicos com 

antecedência ocorre devido à demanda de outros estudantes que são 

atendidos pelo Laboratório de Acessibilidade e o processo de adaptação que é 

minucioso e demorado, no qual o adaptador precisa efetuar a revisão de todo o 

texto, parágrafo por parágrafo, o que demanda muito tempo. 

Pode-se observar que as atitudes citadas mostram o despreparo que 

ainda existe dos professores, quanto ao lidar com as necessidades 

educacionais específicas de estudantes com deficiência, no meu caso, uma 

estudante com deficiência visual.  

Inferimos que os professores podem não estabelecer o estudo das 

orientações quanto ao acompanhamento das necessidades dos estudantes 

com deficiência, indicados no Sistema Integrado de Gestão de Atividades 

Acadêmicas – SIGAA, ou não buscar o apoio disponibilizado pelo Núcleo de 

Acessibilidade. Se a orientação fosse realmente compreendida pelo corpo 

docente, os professores entenderiam como ocorre o processo de adaptação 

dos materiais didáticos, e como adequar suas práticas de ensino aos 

estudantes com deficiência visual. 

Essa situação e procedimentos permaneceram do início ao fim de minha 

graduação, semestre por semestre, repetindo-se as mesmas problemáticas: as 

dificuldades na elaboração do material didático-pedagógico acessível, a falta 

da audiodescrição em sala de aula, e de mudanças na forma clássica da 

prática de ensino em que se predomina o aspecto visual de passar a 

informação, entre outras determinantes. 
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Em concordância com Magalhães (2013) acredito que o professor não 

pode ser responsabilizado pelo sucesso ou fracasso dos estudantes com 

deficiência incluídos em sua sala de aula, mas os processos de ensino e 

aprendizagem estabelecidos em sala de aula quer seja no ambiente 

universitário, quer seja na educação básica e ensino médio, precisam 

colaborar, de forma decisiva, para a universalização e democratização do 

ensino. 

Durante o meu percurso como bolsista de apoio técnico no Laboratório de 

Acessibilidade, ao longo de quatro anos de experiência na educação inclusiva, 

pude refletir bastante sobre o assunto. É importante destacar que todas as 

visitas que recebemos no laboratório me permitiram pensar sobre minha futura 

prática docente. 

O trabalho como bolsista de apoio técnico foi de grande relevância para 

minha formação, pois com a troca de conhecimentos, também pude contribuir 

auxiliando as turmas visitantes de modo geral, complementando algumas 

informações relevantes de acordo com o conhecimento adquirido sobre 

adaptação de textos e demais matérias acessíveis. 

Aprendi várias coisas das quais sempre irei me lembrar, principalmente, 

no momento em que estiver desenvolvendo um planejamento de intervenção 

didático-pedagógico a ser aplicado com meus alunos. Pois é imprescindível 

que o professor mantenha uma relação pedagógica e política com o social e o 

educacional; que busque dialogar com seu aluno; que reflita sobre a função 

docente, o que em meu parecer irá repercutir em sua prática, uma vez que a 

convivência pautada em um diálogo permite a existência de uma educação 

essencial, numa perspectiva do novo paradigma inclusivo. 

Logo, tendo em vista que as pessoas com deficiência visual, assim como 

eu, enfrentam diversos desafios, que muitas vezes dizem respeito à atitudes e 

metodologia utilizada pelo professor, entendemos que a proposição da nossa 

pesquisa contribuirá de forma significativa para que se reflita sobre o acesso e 

a permanência de crianças com baixa visão na educação infantil e a conclusão, 

com qualidade, desse nível de ensino. Também reforçará a importância de uma 

prática docente inclusiva, como forma de assegurar-lhes condições favoráveis 

para o desempenho de suas atividades, de modo a permitir a sua integração na 

sociedade com autonomia. 
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Para tanto, será necessária a compreensão da realidade vivenciada pela 

criança com baixa visão, a preparação e conhecimento dos professores quanto 

às suas especificidades de aprendizagem, bem como o entendimento de como 

as concepções e conhecimentos que se traz sobre a condição de deficiência e 

dos sujeitos podem implicar favorável ou desfavoravelmente nas atitudes e 

práticas educativas direcionadas a tais sujeitos. 

Logo, para responder à questão norteadora de nosso estudo: 

Concepções e conhecimentos sobre deficiência visual interferem nas atitudes e 

práticas pedagógicas de docentes, na Educação Infantil? Optamos por 

desenvolver uma pesquisa de abordagem qualitativa, do tipo exploratória 

(MINAYO, 2004; LAKATOS e MARCONE, 2003; BOGDAN e BIKLEN, 1994; 

CHIZZOTTI, 2010) sobre a qual discorreremos com mais detalhe no item a 

seguir. 

 

1.2 DO PLANEJAMENTO ÀS AÇÕES METODOLÓGICAS 

 

Como anteriormente sinalizado em relação à abordagem de nossa 

pesquisa, esta se caracterizará como qualitativa, uma vez que lida com 

crenças, valorações, procedimentos e atitudes, que são compreendidos como 

conjunto de fenômenos humanos que correspondem a uma determinada parte 

da realidade social perante a distinção do ser humano, no que se refere as 

suas ações, quanto ao ato de pensar sobre as próprias ações estabelecidas no 

âmbito de sua vivência, bem como com o compartilhamento com seus 

semelhantes (MINAYO, 2004). No dizer de Bogdan e Biklen (1994, p. 50): 

[...] A abordagem da investigação qualitativa exige que o 
mundo seja examinado com a ideia de que nada é trivial, que 
tudo tem potencial para constituir uma pista que nos permita 
estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do nosso 
objeto de estudo.  

 

Pelo fato de se ocupar com os níveis de realidade – no contexto das 

ciências sociais – trabalhando-se com a universalidade dos significados, 

motivações, aspirações, a investigação por meio da pesquisa qualitativa 

contribui para enfatizar o estudo da linguagem. (GRISA, 2003). Logo, o texto 

dissertativo assume um papel de objeto de análise por se tratar de uma 

produção atribuída ao meio social com utilização de signos. 
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Considerando o nível de profundidade do nosso estudo, o classificamos 

como Pesquisa Exploratória, uma vez que buscamos elucidar fatores que 

contribuem de algum modo, para a ocorrência de interferências na 

comunicação/mediação dos professores participantes da pesquisa e da criança 

com baixa visão. Em outras palavras, buscamos explicar, por meio da análise 

das concepções e dos conhecimentos sobre deficiência visual, inclusão 

escolar, criança com deficiência visual, as implicações determinantes da 

comunicação e da mediação pedagógica de professores da educação infantil 

junto a uma criança com baixa visão. 

Quanto aos procedimentos, utilizamo-nos da pesquisa bibliográfica, da 

Pesquisa documental e do Estudo de Caso. A primeira, com a finalidade de 

conhecer as principais contribuições teóricas sobre o tema e objeto de estudo 

para, então, explicar nosso problema de Pesquisa: Concepções e 

conhecimentos sobre deficiência visual interferem nas atitudes e práticas 

pedagógicas de docentes, na Educação Infantil? Para tanto, recorremos a 

diversos tipos de fontes especializadas: documentos internacionais, nacionais e 

locais, livros, artigos, dissertações.  

Na pesquisa documental recorremos às fontes primárias: Projeto Político 

Pedagógico e Projetos de Ensino da escola, campo de pesquisa; Leis, 

Resoluções e Decretos da Educação Especial internacionais, nacionais e 

locais, fotografias, filmagens e relatório de desempenho escolar. Pudemos 

constatar que esse tipo de pesquisa apresenta algumas vantagens e 

limitações, tal como salienta Gil (2002, p. 46): “a) os documentos consistem em 

fonte rica e estável de dados; b) baixo custo; e c) não exige contato com os 

sujeitos da pesquisa”. As limitações de que trata está na subjetividade no 

conteúdo registrado e a sua não representatividade. 

Como método de investigação, optamos pelo estudo de caso por ser 

 
[...] um método de pesquisa para a investigação de inferências 
válidas a partir de eventos que se encontram fora dos limites 
do laboratório, ao mesmo tempo em que mantém os objetivos 
do conhecimento compartilhado com a ciência laboratorial.       
(YIN, 2005, p. 7) 

 

Assim que desenvolvemos o estudo de caso interpretativo, que se utiliza 

da descrição dos fatos, porém tem como enfoque principal a interpretação dos 
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dados num esforço para classificar e contextualizar a informação, 

oportunizando a teorização da situação estudada, no caso de nossa pesquisa - 

conhecer as concepções e os conhecimentos que professores da Educação 

Infantil têm sobre deficiência visual - baixa visão e as implicações que tais 

conhecimentos e concepções trazem em suas práticas pedagógicas. 

Todo esse delineamento metodológico nos oportunizou traçar os 

seguintes objetivos: 

a) Objetivo Geral - Analisar as concepções e os conhecimentos de professoras 

da Educação Infantil sobre inclusão escolar, deficiência visual – baixa visão e 

suas implicações nas práticas pedagógicas. 

b) Objetivos Específicos: - Verificar concepções e conhecimentos de 

professoras da Educação Infantil sobre inclusão escolar, deficiência visual – 

baixa visão, pessoa com deficiência visual – baixa visão;- Descrever a prática 

pedagógica de professores da Educação Infantil junto a uma criança com baixa 

visão; - Identificar as marcas que as concepções e conhecimentos existentes 

sobre deficiência visual – baixa visão provocam na prática pedagógica. 

Para o alcance dos objetivos propostos recorremos a um Centro 

Municipal de Educação Infantil – CMEI, da rede pública do município de 

Natal/RN, situado no Bairro de Nova Natal – Zona Norte, e nomeamos como 

sujeitos-participantes três professores (Titular, Ed. Física, Música e Arte), que 

atuam diretamente com uma criança com deficiência visual-baixa visão.  

Para a participação dos sujeitos da pesquisa foram elencados os 

seguintes critérios de inclusão e exclusão: a) Critérios de inclusão: Ser 

professor(a) do quadro da rede municipal de ensino de Natal/RN e ser 

professor (a) da Educação Infantil que tenha, em sua turma, uma criança com 

baixa visão; b) Critérios de exclusão: Não desejar participar voluntariamente da 

pesquisa.  

Na construção dos dados na escola campo de pesquisa, elegemos as 

técnicas de observação e entrevista. Aplicamos a observação direta e não 

participante no local da investigação, de forma sistematizada, presenciando e 

não se deixando envolver pelas situações ocorridas. No entanto, realizada de 

forma consciente, dirigida e ordenada para atingir os objetivos propostos da 

pesquisa (LAKATOS e MARCONE, 2003.). 
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Para efetivação da observação em sala de aula e demais espaços da 

escola, utilizamos o seguinte roteiro: caracterização do espaço escolar e sala 

de aula; metodologia adotada; atividades e recursos específicos utilizados; 

relação professor/aluno; relação aluno/alunos, com vistas a perceber as 

estratégias metodológicas, as interações entre aluno com baixa 

visão/professor/demais alunos.  

As observações foram realizadas em sala de aula comum da professora 

polivalente, três dias por semana, totalizando uma carga horária de 144 horas. 

Ainda foi possível observar dois dias de aula do professor de Arte e Música 

(8horas/aula) e dois dias da professora de Educação Física (8 horas/aula). 

Esclarecendo que o número reduzido de observações desses dois professores 

deve-se ao fato de que eles dão aulas quinzenais. 

É pertinente ressaltar que durante nossas observações realizamos 

registros fotográficos como instrumentos complementares no intuito de 

possibilitar não apenas à pesquisadora, mas também ao leitor o registro de 

cenas percebidas no processo de desenvolvimento da pesquisa. Porém 

durante a análise dos dados, no momento em que fomos rever nossos 

registros, ficamos nos interrogando sobre a possibilidade de nossas fotos e 

filmagens terem inibido os professores, deixando-os um pouco apreensivos 

durante as atividades. 

Salientamos que, por tratar-se de uma observação que envolve crianças, foi 

solicitado aos pais e/ou responsáveis de todos os alunos que assinassem o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

Quanto à aplicação de entrevista estruturada, esta foi orientada por um 

roteiro comum dividido em três partes, a saber: Parte 1: Identificação do 

Participante; Parte 2: Percepções e Parte 3: Conhecimentos e prática, 

objetivando conhecer as concepções e conhecimentos que as professoras, 

colaboradoras da pesquisa, tinham sobre deficiência visual e as 

especificidades no tratamento do trabalho pedagógico junto a crianças nessa 

condição visual.  

Vale ressaltar que, no decorrer da entrevista, embora orientada por um 

roteiro previamente organizado e aplicado com pessoas escolhidas 

antecipadamente, mediante planejamento prévio, os entrevistados tiveram a 
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autonomia para discorrer sobre a temática de forma espontânea (CHIZZOTTI, 

2010) 

Na aplicação das entrevistas, todas realizadas no campo empírico, 

fizemos uso de um gravador, e para o registro das observações, realizadas no 

mesmo período das entrevistas, utilizamos o Diário de Campo (MINAYO, 2004) 

e a filmadora como forma de preservar, para análise, aquilo que a minha 

condição visual não permitia visualizar. 

Para a aplicação das duas técnicas de obtenção de dados foram previstos 

os riscos que poderiam interferir no desenvolvimento da pesquisa, tais como: a 

não compreensão da questão; desconforto ou não familiarização com a 

temática por parte dos sujeitos envolvidos. Nesse caso, a pesquisadora poderia 

auxiliar o participante, fazendo a reformulação da questão, para que assim, 

ampliasse o entendimento. Se o participante se negasse a responder qualquer 

questão, seria respeitada a sua decisão. 

Como riscos previsíveis5 em termos físicos, previmos a possibilidade de 

um desmaio, tonturas por alguma questão de saúde pela qual os participantes 

da pesquisa pudessem estar passando, tendo como iniciativa da pesquisadora 

chamar uma ambulância e/ou adiar a entrevista ou observação para outra data. 

Do processo da coleta de dados podemos elencar as seguintes 

dificuldades sentidas: a busca inicial pelo campo de pesquisa, pois queríamos 

um CMEI próximo à minha residência; o momento das entrevistas com os 

professores, pois por se tratar de Educação Infantil, a única disponibilidade 

deles era nos dias do planejamento, que ocorre apenas nas terças e quintas-

feiras, isso quando não é dia de folga; na realização das observações, pois por 

ter baixa visão sinto dificuldades em visualizar a criança em determinadas 

situações vivenciadas, o que tentamos sanar gravando as cenas em 

observação. 

A organização, interpretação e análise dos dados foram realizadas com 

base na Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011), que visa obter, por meio de 

procedimentos objetivos e sistemáticos, a descrição do conteúdo presente no 

processo de comunicação, seja por texto ou pelas falas, fundamentada no 

aporte teórico estudado (livros e artigos especializados), documentos (Projeto 

                                                           
5
 Exigidos pelo Comitê de Ética na submissão do Projeto. 
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Político Pedagógico e Projetos de Ensino da escola campo de pesquisa; 

relatório do desempenho escolar da criança com baixa visão e diagnóstico; 

Leis, Resoluções e Decretos da Educação Especial).  

Antes da análise e interpretação, os dados foram devidamente 

selecionados, codificados e tabulados. Seguindo as orientações de Lakatos 

(2003), buscamos com a seleção minuciosa dos dados observados “detectar 

falhas ou erros, evitando informações confusas, distorcidas, incompletas, que 

podem prejudicar o resultado da pesquisa” (LAKATOS, 2003, p. 166).  

Tal procedimento se coaduna com uma das fases da pré-análise dos 

dados, orientada por Bardin (2011). Para uma aplicabilidade coerente com as 

orientações deste autor, nos acercamos dos procedimentos já realizados sob a 

orientação de Lakatos (2003), uma vez que se coadunam com os 

procedimentos indicados por Bardin (2011), a saber: a) organização da análise; 

b) codificação; c) categorização; d) tratamento dos resultados, inferência e a 

interpretação dos resultados. 

Portanto, realizamos a pré-análise como forma de organizar os dados 

úteis a pesquisa, construídos a partir de observações e entrevistas, 

devidamente filmadas e gravadas, para então sistematizar as ideias seguindo 

etapas por ele descritas: 1) leitura flutuante - que implicou em conhecermos, 

inicialmente, os dados produzidos criando familiaridade com ele; 2) escolha dos 

documentos - selecionando o que comporia o corpus da análise de conteúdo; a 

formulação de um quadro teórico/pragmático, em que os resultados da análise 

seriam tratados; 3) a preparação do material –a partir da qual foi realizada a 

definição das categorias de análise: 1) Inclusão Escolar, 2) Concepções: a) 

deficiência visual e b) criança com deficiência visual;3) Conhecimentos sobre o 

ensino a crianças com baixa visão, 4) Prática Pedagógica – necessidades 

formativas. 

Na sequência tabulamos os dados dispondo-os em tabelas, o que nos 

possibilitou a verificação das inter-relações entre eles, para então, 

procedermos à interpretação dos resultados por meio da inferência, que para 

Bardin (2011, p. 41) é a “operação lógica, pela qual se admite uma proposição 

em virtude da sua ligação com outras proposições já aceitas como 

verdadeiras". 
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É importante salientar que antes da coleta de dados no campo de 

investigação adotamos os seguintes procedimentos: a) submissão do projeto 

ao comitê de ética da UFRN, por se tratar de uma pesquisa com seres 

humanos (Resolução CNS Nº 196/96) aprovado em 15 de Dezembro de 2016, 

sob o número do Parecer: 1.868.194 CAAE: 1823116.9.0000.5292; b) 

solicitação de autorização de estudo a instituição lócus da pesquisa; c) 

Levantamento dos participantes que atendam aos critérios de inclusão na 

pesquisa; d) solicitação de autorização de estudo e assinatura do participante 

no termo de consentimento livre esclarecido (TCLE); e) marcação da entrevista 

com o sujeito da pesquisa; f) ida ao campo de pesquisa, de modo a ter acesso 

ao agente responsável pela inclusão educacional da criança com deficiência 

visual.  

A pesquisa pretendeu, em linhas gerais, contribuir para a reflexão sobre 

as marcas nas práticas pedagógicas provocadas por concepções e 

conhecimentos trazidos por professores da Educação Infantil que tem alunos 

com deficiência visual – baixa visão, as quais podem comprometer o 

desenvolvimento e a aprendizagem de tais alunos, conduzindo-os para o 

sucesso e/ou fracasso escolar, bem como para a crença ou descrença em sua 

própria capacidade em aprender. Na mesma medida, refletir sobre a 

importância da formação continuada de docentes desse nível de ensino, na 

perspectiva da educação inclusiva, no campo específico do ensino a crianças 

com deficiência visual. 

Em nosso estudo usamos a metáfora do Labirinto, pois vemos a pesquisa 

como caminhos unidirecionais que, após algumas voltas, encontros e 

desencontros, retornos, escolhas, experimentações, pode nos conduzir ao 

alcance dos objetivos, a chegada ao centro da questão.  

Para fazer conhecer o labirinto da pesquisa empreendida, optamos pela 

seguinte organização do texto dissertativo: 

No capítulo I – Introdução, denominado “Entrada no Labirinto da 

Pesquisa: primeiros passos– traçamos uma breve incursão sobre a temática, 

nossas motivações e o delineamento da pesquisa empreendida. 

No capítulo II – “O desenrolar do novelo no percurso do labirinto da 

pesquisa – a Prática Pedagógica” - tratamos sobre a prática pedagógica na 

perspectiva da abordagem sociocultural e inclusiva, destacando a importância 
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dos fatores ambientais, sociais e culturais associados à linguagem, que 

condizem com uma prática pedagógica, pensada e executada de forma 

inclusiva. 

No capítulo III– “Nas paredes do Labirinto, o encontro com a diferença” - 

discutimos acerca do entendimento sobre pessoas com deficiência visual, 

dando ênfase como estas foram percebidas, atendidas e educadas no decorrer 

da história. Na sequência trataremos de aspectos sobre a baixa visão e suas 

implicações à aprendizagem, o uso de recursos que auxiliam no 

desenvolvimento escolar e da aprendizagem e sobre a importância da 

multissensorialidade nesse processo. 

O capítulo IV, intitulado “Chegada ao centro do labirinto – o encontro com 

as marcas na ação docente, provenientes de concepções e conhecimentos 

sobre deficiência visual” – que traz a análise e discussão dos dados do campo 

empírico. 

Nas considerações finais sintetizamos os resultados encontrados, 

perspectivando a continuidade de futuros estudos na área, dada a sua 

importância e urgência em tornar as escolas que temos em espaços aonde não 

se pense o processo inclusivo apenas em termos de procedimentos didáticos 

ou pedagógicos, que as adaptações curriculares reclamam e exigem (PIRES e 

PIRES LUZ, 2011), mas que também trabalhe a dinâmica das interações da 

criança com deficiência visual com o outro – professor e colegas sem 

deficiência, com o ambiente, com o meio e com a realidade, traduzidas em 

ações vivenciadas e transformadas, pela própria criança com deficiência visual, 

na relação com o outro. 
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2 – O DESENROLAR DO NOVELO NO LABIRINTO DA PESQUISA - A 

PRÁTICA PEDAGÓGICA  

 

Tendo em vista o papel fundamental das relações sociais para a formação 

do indivíduo, consideramos de suma importância dissertar sobre a prática 

pedagógica inclusiva, com enfoque na abordagem histórico-social. Temos por 

certo que essa abordagem nos ajuda a compreender como o homem com e 

sem deficiência se desenvolve, como a educação contribui para tal 

desenvolvimento e qual o peso dos componentes biológicos e sócio históricos 

nesse processo (BARROCO, 2007 apud VICTOR, 2012 ). 

No cenário da Educação Especial, a abordagem sócio-histórica tem, em 

conformidade com Góes (2007, p.1), permitindo“[...] uma compreensão muito 

consistente da interdependência [...]” das potencialidades e possibilidades de 

desenvolvimento e de aprendizado dos estudantes com deficiência e da 

responsabilidade do meio social com a sua educação. 

Os estudos de Vygotsky se centralizam na relação dialética estabelecida 

entre o psiquismo humano e a cultura. Por essa razão, somos objetos de 

cultura, mas para aprender precisamos da parceria do outro e com isso 

criamos e produzimos a nossa cultura, por meio de um processo educativo 

dialético, baseado no diálogo e na pergunta (VYGOTSKY, 2001; FREIRE, 

1996) 

As funções elementares: percepção, memória, atenção e linguagem nas 

crianças, se transformam em funções mentais superiores por meio da interação 

com o outro (VYGOTSKY, 1997). Segundo Victor (2012, p. 27): 

A consideração dessa abordagem sobre o que o indivíduo 
apresenta de imediato e o que o impulsiona para além do que 
é, oferece subsídios para acompanharmos o seu vir-a-ser. 
Acompanhar esse processo na vida e na escola requer 
estarmos convictos de que devemos pôr na devida proporção o 
aspecto biológico e o social, a partir do entrelaçamento da 
teoria e da prática.  

 

O caminho pedagógico a ser seguido na consideração dessa abordagem 

impulsiona a credibilidade na capacidade de humanização do homem, mesmo 

quando este se encontra com alguma deficiência. Nessa perspectiva, pensar a 
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escolarização de crianças com deficiência visual na Educação Infantil, nos 

permite perceber a importância da escola como elemento primordial para o 

processo de socialização e aprendizagem dessa criança na vivência dos 

princípios da Educação Inclusiva. É importante destacar que esta, tal como 

referida na Política Nacional de Educação Especial em uma perspectiva 

Inclusiva (2008), é um 

[...] paradigma educacional fundamentado na concepção de 
direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como 
valores indissociáveis, e que avança em relação à ideia de 
equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas 
da produção da exclusão dentro e fora da escola. 

 

Uma prática pedagógica que considere esses fundamentos desde a 

Educação Infantil necessita ancorar-se em uma abordagem de ensino que 

considere a forma de aprender das crianças, bem como as circunstâncias 

históricas em que se encontram. Deve partir do princípio de que a 

aprendizagem ocorre com mais sentido e significado em crianças com 

deficiência visual, quando o planejamento dos conteúdos e estratégias 

didáticas se baseia na mediação do uso adequado e equilibrado dos outros 

sentidos: audição, tato, paladar e olfato no estabelecimento de interação com 

os pares, acentuando a condição de ser criança em detrimento à de ter uma 

deficiência. 

Para que ocorra a aprendizagem significativa também há de se considerar 

o elemento afetivo, para além do cuidado em atender as necessidades básicas 

da criança, associados à sua sobrevivência. A afetividade é essencial para todo 

ser humano, especialmente no desenvolvimento infantil, estando presente 

desde o nascimento no contato materno. (OLIVEIRA, 1992). 

Ao descrever as ideias de Vygotsky sobre afetividade, Oliveira (1992, p. 

76), diz que “[...] a separação entre intelecto e afeto enquanto objeto de 

investigação, se mostra como uma das principais deficiências da psicologia 

tradicional, visto que, pensamento e afeto não se dissociam”. Almeida (2001, p. 

42) afirma, por sua vez, que na concepção de Wallon (2007) “[...] a afetividade 

tem papel imprescindível no processo de desenvolvimento da personalidade e 

este, por sua vez, se constitui sob a alternância dos domínios funcionais”. 

Podemos dizer, portanto, com base no exposto pelos autores que o 

desenvolvimento do indivíduo tem como ponto de partida a afetividade.  
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Ao participar da escola comum, a criança com deficiência, em particular 

aquela com baixa visão, vivencia novas situações, podendo: estabelecer 

amizades e criar laços afetivos; desenvolver sua alteridade, percebendo-se 

como igual as demais no direito de participar e aprender na interação com seus 

pares. Estão sujeitas a vivenciarem emoções positivas, tais como de força, de 

satisfação, de acolhimento, e emoções negativas como as relacionadas a 

sentimentos de debilidade, rejeição, sofrimento, indiferença. Logo, é 

imprescindível destacar a importância do docente na relação que estabelece 

com o aluno e a sua responsabilidade em mediar tais emoções e sentimentos, 

uma vez que “[...] as reações emocionais exercem a influência mais substancial 

sobre todas as formas do nosso comportamento e os momentos do processo 

educativo” (VYGOTSKY, 2001, p. 143) 

Estudos mencionados por Vygotsky (2001) mostram que, quando somos 

estimulados emocionalmente em nosso processo de aprendizagem, lembramos 

com mais facilidade e solidez do que um fato indiferente. Numa escola que  

busque ser inclusiva, ou seja, que considere e respeite a criança em suas 

especificidades de aprendizagem, em sua humanidade, em seu direito a uma 

boa educação. Os educadores deverão não só preocupar-se com que seus 

alunos com e sem deficiência pensem e assimilem os conteúdos, mas também 

que os sinta, atribuindo-lhes significado. 

Implica dizer que, por meio da interação, a criança com deficiência visual 

também será capaz de despertar sentimentos de amizade, criatividade e 

partilhar de aprendizagens que lhe sejam significativas. Isso acontece por meio 

de práticas socializadoras intencionais que vão, por exemplo, além da 

aprendizagem mecânica da leitura e escrita, pois atuam no sentindo de 

contribuir para com a vida dessa criança e com suas experiências. 

Conforme explica Zabala (1998,p.28): 

A capacidade de uma pessoa para se relacionar depende das 
experiências que vive, e as instituições educacionais são um 
dos lugares preferenciais, nesta época, para se estabelecer 
vínculos e relações que condicionam e definem as próprias 
concepções pessoais sobre si mesmo e sobre os demais.  

 

Diante dessa afirmativa, consideramos que a mediação pedagógica no 

âmbito escolar da Educação Infantil, em relação a criança com deficiência 
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visual, se dá a partir da existência de três importantes fatores que são: o 

professor, os conteúdos e as crianças.  

O processo de mediação, considerado como “[...] o processo de 

intervenção de um elemento intermediário numa relação; a relação deixa então 

de ser direta e passa a ser mediada por esse elemento” (OLIVEIRA, 1997, 

p.26) envolve significação, ou seja, o que é do outro passa a ser meu nas 

relações; se existem signos e instrumentos, existe mediação. Os signos podem 

ser compreendidos como apropriações feitas pelo sujeito em sua significação 

(VYGOTSKY, 1999) 

A linguagem percebida na interação social se constitui como uma 

produção histórica e social. Para Vygotsky (1999), a linguagem é a única 

função do pensamento. Este, sem linguagem é a inteligência prática. O 

aprendizado da linguagem se inicia a partir de alguns meses, quando a criança 

reage à voz do outro. A esse respeito o autor enfatiza, dizendo que: 

 

Signos e palavras constituem para as crianças, primeiro e 
acima de tudo, um meio de contato social com outras pessoas. 
As funções cognitivas e comunicativas da linguagem tornam-
se, então, a base de uma forma nova e superior de atividade 
nas crianças, distinguindo-as dos animais. (VYGOTSKY, 1999, 
p.18) 

 
Logo é importante que, em sala de aula, a criança com deficiência visual 

seja estimulada a falar, a fazer uso da palavra, a dizer o que sente, o que 

compreende, o que aprende, o que quer e o que não quer de forma a 

estabelecer os elos de amizade, parcerias, a dar significado a todas as coisas. 

Nessa perspectiva, Oliveira (1997) destaca que, para Vygotsky, a criança 

que fala tem maior capacidade de dirigir sua atenção para as coisas de uma 

maneira dinâmica. Ela pode perceber mudanças na sua situação imediata, do 

ponto de vista de suas atividades passadas, e pode agir no presente com a 

perspectiva do futuro. 

Logo, nos arriscamos a dizer que a criança com deficiência visual, ao ser 

estimulada oralmente, será capaz de organizar suas atividades e criar um 

campo temporal que lhe é tão perceptivo e real quanto o visual. 

Uma criança tenha ou não uma deficiência, como a visual, não pode 

aprender tudo em qualquer momento, porque aprender é um processo dialético 
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que envolve algumas funções cognitivas, que aparecem duas vezes no 

desenvolvimento cultural da criança: primeiro, no nível social e, depois, no nível 

individual. A interiorização das informações recebidas no meio (processo 

interpessoal ou interpsicológica) é reconstruída e começa a ocorrer 

internamente (operação Intrapessoal ou intrapsicológica) como resultado de 

uma longa série de eventos de desenvolvimento. Esse princípio aplica-se 

igualmente à atenção voluntária, à memória e à formação de conceitos 

(VYGOTSKY, 1999). 

No processo de aprendizagem, segundo Vygotsky (1999, p.97), há dois 

tipos de desenvolvimento: a) A zona de desenvolvimento proximal – que“[...] é 

a distância entre o nível de desenvolvimento real, constituído por funções já 

consolidadas pelo sujeito, que lhe permitem realizar tarefas com autonomia”; e 

b) zona de desenvolvimento potencial (Real) -caracterizada pelas funções que, 

segundo o teórico, estariam em estágio embrionário e não amadurecidas 

A concepção vygotskyana a respeito da relação entre desenvolvimento e 

aprendizagem se apresenta como um convite irrecusável para a reflexão sobre 

o papel e a função das aprendizagens escolares no processo de 

desenvolvimento das crianças e na consideração de suas diferenças 

decorrentes, no caso do nosso estudo, da deficiência visual 

É oportuno ressaltar que o redimensionamento da prática pedagógica 

numa perspectiva inclusiva e colaborativa é imprescindível, uma vez que “[...] 

qualquer relação pedagógica deve, necessariamente, estar centrada na inter-

ajuda e no processo da interação-interlocução professor-aluno e dos alunos 

entre si.” (WERNER, 2005, p. 80). 

Em relação ao desenvolvimento das práticas pedagógicas, considerando 

ações interativas e, portanto, inclusivas, Carvalho (2008, p.63) evidencia que: 

[...] no desenvolvimento de práticas pedagógicas inclusivas, 
pretende-se organizar atividades de sala de aula e 
extracurriculares que encorajem a participação de todos os 
alunos e que sejam planejadas a partir de seus conhecimentos 
prévios e experiências pessoais. 

 

Nessa lógica, refletir sobre a educação inclusiva é perceber um grande 

desafio para nossa sociedade, pois esta ainda possui uma fragilidade quando 

pensamos em uma inclusão plena. Implica dizer que esta inclusão ainda não 

pode ser considerada para todos, tendo em vista que contempla uma pequena 
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parcela da sociedade. Um exemplo disso é quando percebemos em algumas 

escolas da rede pública de ensino, as inquietações frente ao despreparo que 

ainda encontramos em relação a como ensinar crianças com alguma 

deficiência ou diferença mais significativa. Carvalho (2008, p.56) aponta que: 

[...] Todos somos diferentes e queremos ser reconhecidos em 
nossas diferenças sem sermos igualados aos demais, 
negando-se nossas experiências, subjetividades e nossas 
identidades! Pleiteamos e lutamos pela igualdade de direitos, 
inclusive o de sermos diferentes. 

 
Há bem pouco tempo, crianças com deficiência têm ingressado na escola 

mais cedo, o que vemos como algo positivo, uma vez que seu desenvolvimento 

pode vir a se dar mais amplamente. A prática pedagógica na educação infantil, 

que considere as peculiaridades das crianças com deficiência visual tem sido 

um tema pouco discutido no contexto escolar e espaços de formação inicial e 

continuada de professores. 

Advogamos que, nos espaços formativos há de primordialmente, 

compreender como os profissionais da educação infantil percebem esta criança 

no que se refere às concepções e conhecimentos sobre a condição de 

deficiência visual.  De tal maneira que seja possível perceber como se 

estabelece o vínculo desta criança em interação com o professore os 

processos de ensino e aprendizagem. Sobre isto, Zabala (1998, p.33) afirma 

que “[...] Por trás de qualquer prática educativa sempre há uma resposta a ‘por 

que ensinamos’ e ‘como se aprende”.  

Ter consciência da própria prática docente implica saber dos fatores que 

refletem no crescimento das crianças, bem como em “[...] aceitar ou não o 

papel que podemos ter neste crescimento e avaliar se nossa intervenção é 

coerente com a ideia que temos da função da escola e, portanto, de nossa 

função social como educadores” (ZABALA, 1998, p.29). 

No que tange a ensinar crianças com deficiência, transtornos e altas 

habilidades/superdotação – público alvo atual da Educação Especial no Brasil -

essa determinação não parece estar sendo algo simples, em todos os níveis de 

ensino. Isto porque pesquisas apontam a transferência de responsabilidade por 

professores titulares para os professores auxiliares, em sua maioria sem 

experiência pedagógica e/ou de sala de recurso multifuncional. Decidir entre 

acolher e ensinar a tal público incide numa necessária análise histórica e 
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sociológica, que implica em escolha e posição ideológica, uma vez que 

também se estará refletindo sobre a condição de cidadão e cidadã, bem como 

sobre as características da sociedade na qual irão viver (ZABALA, 1998). 

Acreditamos que tal reflexão se torna possível e com menos resistências 

se a visão de ensino e aprendizagem estiver norteada pela abordagem 

sociocultural; quando se compromete em realizar ações integradas de atenção, 

cuidado e educação, estabelecendo parcerias intersetoriais de saúde e 

seguridade social, de forma a atender às necessidades de desenvolvimento e 

aprendizagem, na primeira infância. E, assim, possa ultrapassar a visão 

assistencialista de educação compensatória (ARANHA, 2004), ainda tão 

presente. Para tanto, é fundamental   

 
[...] compreender a importância e a necessidade de formulação 
de projetos políticos pedagógicos que enfatizem a formação 
humana, o respeito mútuo, as competências e a promoção da 
aprendizagem, contemplando as necessidades educacionais 

específicas de todos os educandos.(ARANHA, 2004, p.16) 
 

A esse respeito, constatamos que a proposta do Projeto Político 

Pedagógico - PPP da escola, campo de pesquisa, considera as diversas e 

diferentes transformações existentes em nossa sociedade e anuncia a 

necessidade de uma reorganização das relações sociais, das trocas de 

experiência entre os pares, bem como do redimensionamento do processo de 

ensino-aprendizagem e da organização administrativa e pedagógica, no interior 

do espaço escolar. 

O PPP está em articulação com o conceito de Projeto Político 

Pedagógico contido nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil 

- DCNEI (BRASIL, 2009, p.13): 

 
[...] proposta pedagógica ou projeto político pedagógico é o 
plano orientador das ações da instituição e define as metas que 
se pretende para a aprendizagem e o desenvolvimento das 
crianças que nela são educados e cuidados. É elaborado num 
processo coletivo, com a participação da direção, dos 
professores e da comunidade escolar. 

 
É por meio de uma proposta pedagógica bem definida, fundamentada na 

realidade vivenciada por todos os componentes do ambiente escolar, que se 

torna possível encontrar alternativas viáveis para a efetivação dos objetivos 
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almejados. Também se faz necessário a organização sistemática do trabalho 

pedagógico de forma a ressignificar continuamente o Projeto Político 

Pedagógico, de modo que seja um instrumento no qual as diretrizes do ensino-

aprendizagem estejam expressas, tendo como referencial a realidade da 

instituição, bem como dos alunos e as expectativas e possibilidades concretas. 

Em se tratando das diversas possibilidades existentes no trabalho 

pedagógico para a Educação Infantil, é pertinente ressaltar a relevância do 

brincar como instrumento pedagógico no processo de aprendizagem e 

desenvolvimento das crianças. Sabemos que tanto as DCNEI (2009), quanto o 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil - RCNEI (BRASIL, 

1998), se constitui em referencias e orientações didáticas, trazendo como eixo 

da ação docente na Educação Infantil:  

 
[...] o brincar como forma particular de expressão, pensamento, 
interação e comunicação infantil e a socialização das crianças 
por meio de sua participação e inserção nas mais diversificadas 
práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma 
(BRASIL, 1998, p. 13) 
 

Algo que tivemos a oportunidade de verificar em nossas observações 

na escola campo de pesquisa, brincadeiras, tal como a que se vê na sequência 

deimagens da figura 1, que promoviam: a interação, a expressão do 

pensamento, a comunicação entre as crianças sem e com deficiência visual.  
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Figura1: Sequência de imagens da criança com baixa visão, montando uma torre com 
peças coloridas de encaixe, com dois colegas em sala de aula. 
 

 
Fonte: Autora. Natal/18.12.2016. 
 

Chamamos a atenção para a riqueza do material didático de cores 

vibrantes utilizado na atividade proposta em sala de aula pela professora 

Ariadne, colaboradora de nossa pesquisa, o que possibilita um bom 

desempenho na realização da tarefa por parte de crianças com baixa visão. 

Enfatizamos que, por meio de brincadeiras bem mediadas na prática 

educativa, a criança poderá “desenvolver uma imagem positiva de si, atuando 

de forma cada vez mais independente, com confiança em suas capacidades e 

percepção de suas limitações” (ARANHA, 2004, p. 17), conforme pontua um 

dos objetivos da educação Infantil. O que não vimos acontecer em alguns 

momentos na relação estabelecida entre a professora e a criança com baixa 

visão. 

Vygotsky, em sua teoria, destaca as contribuições acerca do papel que o 

brinquedo desempenha, fazendo referência a sua capacidade de estruturar o 

funcionamento psíquico da criança. A brincadeira proporciona à criança um 

contato com sentimentos de alegria, sucesso, realizações de seus desejos, 

bem como o sentimento de frustração (ROLIM, GUERRA e TASSIGNY, 2008). 

Esse jogo de emoções ajuda a criança com e sem deficiência visual a 

estruturar sua personalidade e a lidar com angústias. Conforme Vygotsky 

(1999, p. 126), “[...] é no brinquedo que a criança aprende a agir numa esfera 
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cognitiva, ao invés de uma esfera visual externa, dependendo das motivações 

e tendências internas, e não pelos incentivos fornecidos pelos objetos 

externos” 

Cabe observar que a deficiência resulta mais da interação do sujeito com 

o mundo do que da sua condição biológica, o que faz refletir sobre o cuidado 

com a acessibilidade das crianças com deficiência visual aos ambientes, 

recursos e relações interpessoais, com vistas à interação com as demais 

crianças em sala de aula, numa perspectiva de equiparação de oportunidades. 

De acordo com Zabala (1998, p.29) 

 
[...]é preciso insistir que tudo quanto fazemos em aula. Por 
menor que seja, incide em maior ou menor grau na formação 
de nossos alunos. A maneira de organizar a aula, o tipo de 
incentivos, as expectativas que depositamos, os materiais que 
utilizamos, cada uma destas decisões veicula determinadas 
experiências educativas, e é possível que nem sempre estejam 
em consonância com o pensamento que temos a respeito do 

sentido e do papel que hoje em dia tem a educação. 
 

O planejamento das ações didáticas, portanto, deve ser feito 

considerando todas as crianças, com e sem deficiência visual, de forma que a 

mediação pedagógica se adeque às suas especificidades de aprendizagem, 

uma vez que, numa proposta inclusiva para a Educação Infantil, o currículo e 

os objetivos gerais devem ser os mesmos para todas as crianças, necessitando 

apenas de ajustes e modificações que propiciem o avanço de aprendizagem 

das crianças, no caso, com baixa visão ou cegueira (BRASIL, 1998). 

 Foi importante o uso do jogo de encaixe colorido (FIGURA 1), que 

possibilitou a participação ativa da criança com baixa visão. Com isso 

queremos dizer que, se o material fosse de uma cor desfavorável a visão 

funcional da criança, teria que ser feita alguma adequação no material. 

Rolim, Guerra e Tassigny (2008) afirmam com base em Vygotsky, que a 

relação entre o desenvolvimento, o brincar e a mediação são primordiais para a 

construção de novas aprendizagens. E mais, que 

[...] existe uma estreita vinculação entre as atividades lúdicas e 
as funções psíquicas superiores, assim pode-se afirmar a sua 
relevância sociocognitiva para a educação infantil. As 
atividades lúdicas podem ser o melhor caminho de interação 
entre os adultos e as crianças e entre as crianças entre si para 
gerar novas formas de desenvolvimento e de reconstrução de 
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conhecimento(ROLIM, GUERRA e TASSIGNY, 2008, p. 
180). 

 

A ação pedagógica, em sala de aula, deve propiciar a interação e 

cooperação entre as crianças e entre essas e o professor. Como diz 

Domingues (2010, p.32-33): 

[...] O convívio e a socialização são muito importantes para que 
a criança tenha oportunidade de confrontar suas hipóteses, 
organizar seu pensamento e tirar conclusões. Considerando o 
contexto educacional, trata-se de compreender como se realiza 
o processo de aprendizagem na dinâmica das relações entre 
educadores e educandos e entre os colegas da turma. Estas 
relações devem basear-se no diálogo, na troca de informações, 
na negociação e respeito ao pensamento divergente e às 

diferenças.  
 

Para que o trabalho pedagógico seja efetivado de forma positiva 

também para crianças com baixa visão, cabe aos professores pensar e 

organizar estratégias, recursos didáticos e atividades que venham a qualificar 

as práticas pedagógicas, possibilitando que todas as crianças, sejam sujeitos 

da aprendizagem no ambiente de sala de aula. 

Por efetivação do trabalho pedagógico de forma positiva, entendemos 

que seja àquele capaz de possibilitar às crianças, formas positivas de 

comunicação e interação, ajudas e trocas sociais diferenciadas e situações de 

aprendizagem desafiadoras. Estas, que permitem o pensamento crítico, a 

resolução de problemas, a expressão de sentimentos, desejos e a formulação 

de escolhas e tomada de iniciativa. (ARANHA, 2004).  Nesse sentido, Zabala 

(1998, p.35) afirma que: 

[...] Em cada caso utilizamos uma forma de ensinar adequada 
às necessidades do aluno. Segundo as características de cada 
um dos meninos e meninas, estabelecemos um tipo de 
atividade que constitui um desafio alcançável, mas um 
verdadeiro desafio e, depois, lhes oferecemos a ajuda 
necessária para superá-lo.  

 

Essa afirmativa de Zabala (1998) nos faz trazer uma cena observada em 

sala de aula do campo de pesquisa, que exemplifica um momento oportuno 

para a ocorrência de mediação positiva pelo professor para que a criança 

alcance o desafio a ela proposto, a saber: 

Após colar uma estrela nos respectivos cadernos das crianças, 
a professora escreveu o nome “estrela” acima do desenho e 
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pediu para que elas copiassem fazendo associações entre a 
escrita e o desenho. Dédalo fez a tarefa com a ajuda dos 
colegas, porém escreveu a palavra sem o “L” e, com muita 
dificuldade, fez a letra “S”. Quando terminou de escrever, 
comparou o escrito com a escrita dos colegas e percebeu que 
a dele estava faltando uma letra. Quis a borracha, mostrando-
se angustiado para apagar e consertar, mas a professora não 
permitiu e disse que estava certo do jeito que ele escreveu. 
(FRAGMENTO DO DIÁRIO DE CAMPO – REGISTO DA AULA 
DA PROFESSORA ARIADNE, 2016) 

 

Contrariamente à recomendação de Zabala (1998), a professora perdeu 

um momento rico para realizar uma boa mediação, não oportunizando a 

criança a conclusão da tarefa após a percepção do erro cometido. Perguntamo-

nos porque ela fez isso. Não sabe que o erro é uma tentativa de acerto? Que 

ao errar a criança está tentando acertar se valendo de um processo mental 

chamado analogia, que é a dedução de regras a partir da comparação de 

dados conhecidos?  

Para as crianças em processo de alfabetização, identificar unidades de 

escrita não é uma tarefa simples. Escrever faltando letras ou tudo junto – assim 

como as hipóteses que as crianças têm sobre o sistema de escrita – não é um 

erro banal e sim um erro, por assim dizer, necessário. Portanto, seria preciso 

que a professora aproveitasse a situação para fazer a turma toda refletir sobre 

esse aspecto da escrita. Tal salienta Soligo (2001, p. 3): 

 

As crianças aprendem a ler participando de atividades de uso 
da escrita junto com pessoas que dominam esse 
conhecimento. Aprendem a ler quando acham que podem fazer 
isso. É difícil uma criança aprender a ler quando se espera dela 
o fracasso. É difícil, também, ela aprender a ler se não achar 
finalidade na leitura. 

 
Portanto, é importante que a prática pedagógica seja planejada e 

organizada, tendo como referência as características individuais das crianças e 

da turma, assim como o conhecimento de suas diferenças sociais e culturais. 

Sendo de extrema importância percebera forma como se relacionam, pois 

todos esses fatores juntos colaboram para enriquecer as intervenções 

didáticas, as interações e a aprendizagem entre as crianças. Contudo, cuidar 

apenas do planejamento pedagógico, não é o suficiente; é preciso cuidar do 

contexto em que ele se realiza. Assim como não basta cuidar apenas do nosso 
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discurso, é preciso cuidar dos nossos atos e das nossas atitudes na escola 

(SOLIGO, 2001) 

Já dissemos e reafirmamos, em concordância com Guijarro (1992), que a 

proposta educativa, bem como o currículo deve ser o mesmo para alunos com 

ou sem deficiência, especialmente quanto aos objetivos gerais, atentando às 

modificações nos objetivos específicos e nos tipos de ajuda que crianças, no 

caso de nosso estudo, com baixa visão, requerem em função da perda visual. 

 Somos cientes da essencialidade e do quanto são indispensáveis os 

conteúdos que fazem parte da estruturação e organização do ensino na 

educação infantil ao desenvolvimento integral, ao processo de aprendizagem e 

da construção do conhecimento na primeira infância. De acordo com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI, 2009), em seu 

Artigo 9º, os eixos estruturantes das práticas pedagógicas dessa etapa da 

Educação Básica são as interações e a brincadeira, experiências nas quais as 

crianças podem construir e apropriar-se de conhecimentos por meio de suas 

ações e interações com seus pares e com os adultos, o que possibilita 

aprendizagens, desenvolvimento e socialização. 

Tendo em vista tais eixos estruturantes das práticas pedagógicas e as 

competências gerais da Educação Básica propostas pela Base Nacional 

Curricular Comum (BNCC), são garantidas as crianças da Educação Infantil 

seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento para que possam 

“desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidem a vivenciar 

desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir 

significados sobre si, os outros e o mundo social e natural”. (sic) São eles: 

 Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, 

utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o 

respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas. 

 Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, 

com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu 

acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua 

criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, 

cognitivas, sociais e relacionais. 

 Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento 

da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador quanto da 
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realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das 

brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes 

linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando. 

 Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, 

emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da 

natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em 

suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. 

 Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, 

emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, 

questionamentos, por meio de diferentes linguagens. 

 Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo 

uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas 

experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na 

instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário. 

 

As práticas pedagógicas frente às crianças com deficiência visual na 

educação infantil, de forma a possibilitar o alce desses objetivos requerem 

ajustes ou adaptações significativas ou pouco significativas no projeto 

pedagógico, no currículo desenvolvido na sala de aula e algumas vezes, no 

plano individual. Monte e Santos (2004, p. 22) afirmam que as adaptações são 

pouco significativas, 

[...] quando há pequenos ajustes ou modificações no 
planejamento e no contexto de sala de aula. Já as significativas 
constituem estratégias para eliminação de barreiras no 
processo de aprendizagem diante da complexidade das 
atividades pedagógicas e diante das possibilidades da criança. 

 

Considerando a classificação dada pelas autoras, podemos afirmar que 

as adaptações pouco significativas do currículo: 

a) Organização de agrupamentos, de didática, do tempo e do espaço: “diz 

respeito à introdução de recursos e materiais didáticos específicos, modificação 

de agrupamentos, do espaço, do tempo, a organização da rotina, às 

brincadeiras e às situações de aprendizagem” (MONTE e SANTOS, 2004, p. 

23). No que tange a criança com baixa visão, citamos como exemplo: 

atividades com tipo de letra ampliado; uso de lápis HB2 e canetas de ponta 

porosa, materiais com texturas diferentes e cores fortes e contrastantes, 
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caderno de pauta ampliada, lupa de aumento, ampliação do tempo para 

conclusão das tarefas. 

b) Adaptações de objetivos e conteúdos: algumas crianças ou até mesmo 

o grupo poderá necessitar da priorização de determinados aspectos do 

desenvolvimento ou de conteúdos de aprendizagem, como por exemplo: jogos 

corporais para o domínio do movimento, atividades de comunicação e 

expressão, brincar mais espontaneamente ou em grupo, ouvir, contar mais 

histórias e teatro.  

Aqui nos reportamos à necessidade visível da criança com baixa visão 

observado em nossa pesquisa de campo, por mais tempo na realização de 

determinadas tarefas, como as de escrita e demais exercícios para 

desenvolvimento da coordenação motora fina. Sem paciência, a professora 

reduz a atividade à cópia de uma única palavra.  

c) Adaptações avaliativas: avaliação pedagógica formativa, processual e 

contínua. Flexibilização, adaptação ou modificação na sequência das 

atividades em detrimento das especificidades de apropriação do conhecimento 

pelas crianças. 

Quanto às adaptações curriculares significativas, Monte e Santos (2004, 

p. 26) expõem que No documento intitulado: Diretrizes Nacionais para a 

Educação Especial na Educação Básica (BRASIL, 2001) “[...] dispõe sobre a 

suplementação ou complementação curricular exigida de acordo com as 

características e necessidades dos educandos, tendo em vista completar, 

enriquecer, ampliar ou aprofundar a base curricular nacional”. No caso de 

alunos com baixa visão severa é possível acrescentar ao currículo comum o 

ensino do Sistema de leitura e escrita Braille, Orientação e Mobilidade, por 

exemplo, geralmente trabalhados na Sala de Recursos Multifuncionais durante 

o Atendimento Educacional Especializado. 

Ainda é possível apreender do documento a orientação da elaboração de 

um currículo funcional para atender as necessidades práticas da vida, daqueles 

alunos com graves comprometimentos mentais ou múltiplos que não puderem 

se beneficiar do currículo comum. 

Como vimos a inclusão escolar de crianças com deficiência na escola 

comum, desde a educação Infantil, requer ir além da matrícula. Requer além do 

acesso, acessibilidade a tudo o que for proposto e produzido no ambiente 
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escolar. Requer o envolvimento em todas as proposições didáticas, a 

compreensão, a participação, a interação e aprendizagem. 

A criança com deficiência visual não deve ser vista, conforme os ditames 

da política de inclusão, bem como os princípios da abordagem sociocultural 

apenas por sua condição orgânica de deficiência ou por suas dificuldades e 

limitações. Ela deve ser olhada em sua dimensão humana, como pessoa com 

potencial a aprendizagem e desenvolvimento, com capacidade de vencer as 

limitações impostas por sua condição visual. Digna de afeto e de estabelecer 

amizades, com seus pares. 

A prática pedagógica, portanto, deve se distanciar dos princípios 

mecanicistas de ensino, com seus métodos fixos, “receitas prontas” que 

impedem o conhecimento do aluno real e de seu modo de ser e de aprender. 

Cada criança com baixa visão é única, com sua própria história de vida, com as 

suas experiências sociais e culturais. O modo de enxergar também não é o 

mesmo, varia conforme o grau da perda da acuidade ou do campo de visão. 

Portanto, precisam ser vistas em sua individualidade. 

Não nos esqueçamos que a proposta pedagógica, numa visão sócio-

histórica, tem no aluno e em suas possibilidades como o centro da ação 

educativa. Tomar a criança da educação infantil como ponto de partida é 

segundo Kuhlmann, citado por Monte e Santos (2004, p. 29):  

[...] compreender que, para ela, conhecer o mundo envolve o 
afeto, o prazer, o desprazer, a fantasia, o brincar, o movimento, 
a poesia, as ciências, as artes plásticas e dramáticas, a 
linguagem, a música e a matemática de forma integrada e 
contextualizada, pois a vida, afinal, é algo que se experimenta 
por inteiro.  

 

A abordagem sociocultural enfatiza a aprendizagem ativa e o trabalho 

cooperativo em grupos, o que cria ambientes mais integradores e adequados à 

aprendizagem com mediação desafiadora para o desenvolvimento pleno da 

criança.  

Dessa forma muda o foco baseado na limitação e no déficit para a 

reflexão e análise crítica acerca do contexto escolar, das concepções 

existentes sobre deficiência e sobre quem a tem; das condições físicas, 

materiais e humanas existentes, da formação de seus professores e demais 

membros, “[...] dos conteúdos propostos e das estratégias e alternativas 
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metodológicas que atendam às necessidades de desenvolvimento, de 

interação, comunicação, autonomia, socialização e participação nas 

brincadeiras e atividades lúdicas” (MONTE e SANTOS, 2004, p. 27), e demais 

proposições didáticas. 

Repensar a prática pedagógica e as diversas situações que envolvem o 

processo de ensino e aprendizagem de forma crítica, tendo como foco a 

abordagem sociocultural sugere diversos contextos que nos desafiam a criar 

e/ou desenvolver estratégias didáticas e pedagógicas para possibilitar um 

ensino-aprendizagem de forma inclusiva.  
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3. NAS PAREDES DO LABIRINTO: O ENCONTRO COM A DIFERENÇA 

 

 

Neste capítulo discutiremos acerca do entendimento sobre pessoas com 

deficiência, dando ênfase a como as pessoas com deficiência visual foram 

percebidas, atendidas e educadas no decorrer da história. Tal resgate histórico 

possibilita a compreensão do passado para que seja possível entender o 

presente. 

Posteriormente, no delinear dos escritos sobre abaixa visão e suas 

implicações à aprendizagem, trataremos sobre a importância do modo de 

apreensão multissensorial do conhecimento e o uso de recursos que auxiliam o 

bom desempenho escolar de crianças com baixa visão. 

 

3.1. CONCEPÇÕES SOBRE DEFICIÊNCIA VISUAL NO DECORRER DA HISTÓRIA 

 

No que concerne à história da educação das pessoas com deficiência, é 

notório perceber que estas, ao longo do tempo, vêm percorrendo um caminho 

lento e complexo na conquista dos direitos humanos. Desde os primórdios da 

humanidade, a relação com as pessoas com deficiência segue as diversas 

fases evolutivas da sociedade, direcionada sempre pelos interesses que 

caracterizam cada período histórico, tal como sintetizado por Magalhães 

(2002,p.29) 

 

SINOPSE DAS ATITUDES SOCIAIS RELATIVAS À DEFICIENCIA 

PERÍODO HISTÓRICO CARACTERÍSTICAS DAS ATITUDES SOCIAIS 

IDADE ANTIGA 
(4.000 a. C a 3.500 a. 

C) 
Queda do Império Romano - 

476 d. C 

Abandono social explícito; extermínio. 

IDADE MÉDIA 
(Século V a XV) 

Concepções paradoxais (caridade x castigo); início 

do atendimento caritativo (assistencialismo); prática 

da segregação em instituições. 

IDADE MODERNA 
(Século XV até XVIII) 

Início do interesse científico pela temática da 

deficiência; Preponderância da área médica; Início 

do atendimento educacional; Persistência da 

segregação em instituições. 
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IDADE CONTEMPORÂNEA 
(Da Revolução 
Francesa (1789) - aos nossos 
dias) 

Início das críticas aos modelos segregados de 

atendimento; reconhecimento dos direitos sociais 

básicos das pessoas com necessidades especiais; 

filosofia da integração; paradigma da inclusão; 

reconhecimento da diversidade e da 

heterogeneidade. 

 
Fonte: MAGALHÃES, Rita de Cássia Barbosa Paiva. Traduções para as palavras 
diferença/deficiência: um convite à descoberta. In: MAGALHÃES, Rita de Cássia Barbosa 
Paiva. (Org.) Reflexões sobre a diferença: uma introdução à educação especial. Fortaleza: 
Edições Demócrito Rocha, 2002. (p. 29). 

 

Martins (2011) esclarece que, durante a Antiguidade, nas sociedades 

primitivas, as condições de vida eram precárias e as pessoas dependiam dos 

recursos naturais para sobreviverem. Assim, os indivíduos fracos, tais como 

velhos, feridos graves e com deficiência, entre outros, eram considerados 

incapazes e, desse modo, eram impedidos de participar de atividades 

desenvolvidas pela comunidade, ficando à margem da sociedade e 

abandonados à própria sorte, uma vez que eram vistos como um mal, que 

poderia contaminar a sociedade da época. 

Relembrando a narrativa da pessoa com deficiência visual na Idade 

Antiga, mais especificamente em Esparta, onde se cultivava a perfeição da 

mente e exaltava-se a integridade do corpo, crianças que nascessem 

saudáveis mereciam os cuidados do Estado, caso contrário, se apresentassem 

alguma enfermidade ou deformidade física eram atiradas no Vale da Morte por 

membros do governo que verificavam seu estado de saúde (FLORENZANO, 

1996) 

Florenzano (1996) conta-nos que, em Esparta, o princípio da educação 

era formar bons soldados para abastecer o exército da cidade. Aos sete anos 

de idade meninos esparciatas eram enviados pelos pais ao exército e lá 

começavam a vida de preparação militar, com muitos exercícios físicos e 

treinamento. Apenas aos 30 anos de idade tornavam-se oficiais e ganhavam os 

direitos políticos. As meninas também passavam por treinamento militar e muita 

atividade física para ficarem saudáveis e gerarem filhos saudáveis, fortes e 

vigorosos para o exército. Entre os adultos eram comuns as amputações 

traumáticas das mãos, braços e pernas, ocorridas em campo de batalha 



68 
 

durante as expedições anuais de extermínio (criptias), que consistiam na 

perseguição e morte dos hilotas considerados perigosos pelos esparciatas, por 

se rebelarem contra a ordem estabelecida.6 

A Idade Média, conforme Gugel (2007, p. 6) é marcada 

 

[...] por precárias condições de vida e de saúde das pessoas. A 
população ignorante encarava o nascimento de pessoas com 
deficiência como castigo de Deus. Os supersticiosos viam 
nelas poderes especiais de feiticeiros ou bruxos. As crianças 
que sobreviviam eram separadas de suas famílias e quase 
sempre ridicularizadas. A literatura da época coloca os anões e 
os corcundas como focos de diversão dos mais abastados. O 
rei Luís IX, cujo reinado ocorreu entre 1214 e 1270, fundou o 
primeiro hospital para pessoas cegas, o Quinze-Vingts. Quinze- 
Vintes significa 15 x 20 = 300. Era o número de cavaleiros 
cruzados que tiveram seus olhos vazados na 7ª Cruzada. 

 

Por todo esse período, segundo Dias (2015, p.14), a maneira da 

sociedade se relacionar com as pessoas com deficiência sempre ocorreu “[...] 

no sentido de considerá-las à parte, destinando a elas, sentimentos negativos e 

depreciativos e, dessa forma, excluindo-as de sua condição humana”. 

Sentimentos esses, tais como: rejeição, piedade, proteção e até mesmo 

supervalorização, perpetuados nos dias atuais, dependendo do lugar, da 

cultura e/ou conhecimento intelectual da população.  

No desenrolar da história, a Idade Moderna (1453 – 1789), vem marcar 

a passagem de um período de grande ignorância para o resplandecer de novas 

ideias impulsionadas pelo Humanismo, cuja essência era o enaltecimento do 

homem. Nesse período, “um volume extraordinário de transformações 

estabeleceu uma nova percepção de mundo, que ainda pulsa em nossos 

tempos. Encurtar distâncias, desvendar a natureza, lançar em mares nunca 

antes navegados foram apenas uma das poucas realizações que definem esse 

período histórico” (SOUSA, s.d; s.p). 

Martins (2011, p. 15), assevera que:  

 

                                                           
6
A sociedade espartana dividia-se em três categorias principais: espartiatas, periecos e 

hilotas. Estes últimos viviam presos à terra dos espartitas, sendo duramente explorados. 
Deveriam cultivar a terra por toda a vida e não podiam ser expulsos do seu lugar. Com o seu 
trabalho, sustentavam os cidadãos (espartiatas). Desprezados socialmente, promoviam 

frequentes revoltas contra o Estado (GUGEL, 2007) 
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A partir das mudanças sociais surgidas com a ascensão da 

burguesia a deficiência passa a ser associada a uma disfunção 

orgânica. Começa-se, então, a reconhecer a necessidade de 

tratar essas pessoas e não puni-las.O estigma deixa de ser a 

danação na alma para ser a ineducabilidade ou 

irrecuperabilidade do ser humano. Assim, as pessoas com 

deficiência são encaminhadas a locais de internação, sob a 

tutela do Estado, pois não se adaptavam às exigências de uma 

sociedade produtiva. 

 

Referindo-se as pessoas com cegueira, Martins (2015) nos conta que foi 

a partir do século IV que surgiram as primeiras iniciativas em prol de tais 

pessoas. A primeira instituição para cegos, com vistas à caridade e à 

assistência, teve seu berço na Capadócia, então província romana, sob a 

responsabilidade de seu fundador Basílio de Cesaréia. 

Após essa iniciativa outras instituições, como asilos, refúgios entre outros 

foram criados com o mesmo propósito em diversas partes do mundo, 

destacando-se o Asilo Quinze-Vingts, fundado no século XIII, em París, por 

Luiz IX, com a finalidade de acolher trezentos soldados franceses que 

regressavam cegos das Cruzadas (MARTINS, 2015). 

Tais instituições, no dizer da referida autora, eram formadas por um 

ambiente de confinamento, com objetivo de manter tais pessoas afastadas do 

convívio familiar e social, sem que houvesse qualquer preocupação em prover-

lhes uma educação que possibilitasse a sua integração e/ou reintegração ao 

meio social. 

Apenas nos séculos XVI e XVII, foram criados diferentes métodos para 

serem testados com o objetivo de ensinar pessoas cegas, de famílias 

abastadas, a ler por meio de letras gravadas em metal e em madeira, da 

“fabricação de caracteres móveis em metal ou em papel; criação de código 

cifrado por uma série de nós dados em cordas e por pontos de diversas 

formas; alfinetes de diversos tamanhos pregados em almofadas” (MARTINS, 

2015, p. 40) 

Silva (2008) afirma que, no século XVIII, mais precisamente no ano de 

1749, foi publicada a “Carta sobre os cegos para uso daqueles que veem” de 

autoria do filósofo francês Denis Diderot (1713-1784). Nela, o autor parte da 

seguinte questão problema: pode um cego de nascença, que recupere a visão, 

perceber a tridimensionalidade do espaço? A investigação sobre o modo que o 
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cego reconhecerá os objetos e a importância dos sentidos como fonte de 

conhecimento são algumas das questões estudadas pelo filósofo. No dizer de 

Silva (2008, p. 54), a Carta sobre os Cegos, “[...] é um documento que põe em 

discussão a moral, o comportamento psicológico da pessoa cega congênita, a 

problemática da educação dos cegos e as possibilidades de uma visão estética 

do mundo por parte dessas pessoas”. 

Influenciado pelos estudos de Diderot e sensibilizado com a condição e 

forma de tratamento aos cegos de sua época, Valentin Haüy (1745-1822), 

promoveu uma intensa campanha de sensibilização pública chamando a 

atenção da população para as necessidades prementes das pessoas cegas. 

Também se dedicou à investigação de técnicas que permitissem a sua 

educação e integração sócio-profissional. No ano de 1791, apelando para a 

Assembléia Constituinte, cria a primeira instituição educacional para jovens 

cegos, o Institut Royal de Jeunes Aveugles de París, para que pudessem 

aprender um ofício (MARTINS, 2015; SILVA, 2008) 

Outro acontecimento de grande monta na educação de pessoas cegas foi 

o aperfeiçoamento, pelo jovem Louis Braille (1809-1852), do código 

desenvolvido por Charles Barbier (1764-1841),em 1819, para ser usado em 

mensagens transmitidas à noite durante as batalhas. Louis Braille, então 

estudante no Institut  Royal de Jeunes Aveugles de París, após longa 

dedicação a aprendizagem e simplificação do método de Barbier, teve suas 

sugestões para aperfeiçoamento do código rejeitadas por seu inventor. A partir 

de então “modificou totalmente o sistema de escrita noturna criando o sistema 

de escrita padrão – o BRAILLE – usado por pessoas cegas até os dias de hoje” 

(GUGEL, 2007, p.12). 

Tal sistema de escrita diverge em sua estrutura do código elaborado por 

Charles Barbier, uma vez que não tem valor fonético e, sim, correspondência 

com as letras do alfabeto, tal é possível verificar na figura 2: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1745
https://pt.wikipedia.org/wiki/1822
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Figura 2 – Sistema Braille associado às letras do alfabeto 

 

Descrição: tabela com os sinais em Braille e a letra do alfabeto embaixo 
de cada uma, obedecendo à ordem alfabética. 
Fonte: Silva (2017, p. 32) 

 

O sistema Braille é baseado em 64 símbolos em relevo, resultantes da 

combinação de até seis pontos dispostos em duas colunas de três pontos 

cada. Pode-se fazer a representação tanto de letras, como algarismos e sinais 

de pontuação. A escrita é feita em uma reglete (FIGURA 3)7, com um punção 

(FIGURA 4)8 da direita para a esquerda caso este instrumento seja tradicional - 

ou na máquina de escrever Braille e reglete positiva – da     esquerda para a 

direita. A leitura é feita da esquerda para a direita, em ambos os casos, ao 

simples toque dos dedos de uma ou duas mãos, ao mesmo tempo. 

 

 

 

                                                           
7
A reglete é um instrumento usado para escrita manual do Braille. A palavra reglete tem origem 

na palavra francesa règle que significa régua. A reglete é composta basicamente por uma 
régua-guia, entre cujas partes, inferior e superior, a folha é colocada, além de um punção, que 
corresponde a uma caneta, com o qual o papel é pressionado. A parte superior da reglete 
contém uma série de janelinhas alinhadas e a parte inferior os conjuntos de seis concavidades 
que correspondem aos pontos que formam o braille. Cada janela dessa corresponde a um 
código em Braille [...]. A quantidade de janelas e de linhas varia conforme o modelo da reglete. 
Existem alguns modelos diferentes de reglete: reglete de mesa; reglete de bolso; reglete 
positiva e reglete negativa. 
 
8
O punção é a "caneta" da escrita braille. 

Figura 3. Reglete de mesa em alumínio 
com prancheta. 
Fonte: Arquivo pessoal 
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. 
Fonte:Arquivo pessoal 

 

Conta-nos Cerqueira & Lemos (1996) que, no ano de 1878, em París, 

realizou-se um Congresso Internacional com a presença de onze países 

europeus e os Estados Unidos. Na ocasião, ficou estabelecido que o Sistema 

Braille deveria ser adotado de forma padronizada como método universal de 

ensino para pessoas cegas, exatamente de acordo com a estrutura do sistema 

apresentado por Louis Braille, em 1837.  

O Sistema Braille ficou conhecido no Brasil - primeiro país da América 

Latina a adotá-lo como escrita para cegos -, por intermédio do primeiro 

professor cego brasileiro, José Álvares de Azevedo, que estudou no Institut 

Royal de Jeunes Aveugles de París. Ao retornar de seus estudos, em 1850, no 

dizer de Almeida (2014, p.9): 

[...] Com um sólido acervo de conhecimentos e a vontade 
férrea de criar uma escola para cegos no Rio de Janeiro, 
Alvares de Azevedo lançou-se ao trabalho e passou a dar 
aulas particulares e a escrever livros; inclusive tinha seus 
artigos publicados nos jornais da Corte. O espírito idealista de 
Azevedo não esmorecia. A escola nos moldes do Instituto 
parisiense não era um mero sonho; era, antes, uma realização 
interna, o desejo de legar à sua cidade uma instituição 
educacional que desse à criança cega brasileira a rara 
oportunidade de instruir-se em um tempo em que a educação 
era privilégio de poucos. 
 
 

Para atingir seu intento, assessorado por Dr. Francisco Xavier Sigaud, 

médico do Imperador Pedro II, Álvares de Azevedo encontrou a oportunidade 

de mudar, definitivamente, a história da educação de cegos no Brasil. O jovem 

professor conseguiu uma audiência com o Imperador, que ficou impressionado 

Figura 4. Punção para escrita em Braille 
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com a demonstração do Sistema Braille. Na ocasião, Álvares de Azevedo 

apresentou a proposta de se criar no Brasil uma escola semelhante à de Paris. 

O que veio a ocorrer em 17 de setembro de 1854, recebendo o nome de 

Imperial Instituto dos Meninos Cegos que, em 1891, passou a denominar-se 

Instituto Benjamin Constant, nome que permanece até hoje. Silva (2008, p. 58), 

destaca que: 

O instituto Benjamim Constant foi a única instituição 
encarregada de cuidar da educação dos cegos no Brasil até 
1926. Em 2 de setembro desse mesmo ano, foi fundada a 
segunda escola especializada - o Instituto São Rafael, em Belo 
Horizonte,e a terceira surgiu em 1927,em São Paulo – 
oInstituto Padre Chico. Esses dois institutos foram 
reconhecidos de utilidade pública estadual e federal em 1960 e 
1968,respectivamente. 

 

Almeida (2014, p. 9) entusiasticamente afirma em seu artigo em 

comemoração aos 160 anos do Instituto Benjamim Constant, publicado em 

2014, que: 

[...] São 160 anos de história. São 160 anos de lutas pela 
afirmação da pessoa com deficiência visual. O pioneirismo que 
ostentamos como matriz da educação para cegos na América 
Latina é galardão que nos pertence e nos faz vibrar quando a 
antiga escola da praia da Saudade se renova e incorpora 
outros perfis; quando a antiga escola da praia da Saudade se 
revela contemporânea e vivifica sua vocação primordial: a 
capacidade de transformar-se sem perder sua verdadeira 
essência. 

 

Certamente, muitas das transformações referidas pela autora também 

se deram em decorrência do reconhecimento social de tais pessoas em sua 

condição humana ao longo dos anos. Conforme Della´Acqua (2002, p.63), 

durante séculos, essas pessoas foram apenas cuidadas. Mas, essa situação 

começa a se alterar, ou apontar para a ocorrência de mudanças, primeiro com 

o reconhecimento dos direitos humanos de todos, com a oficialização da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948). Esta, em seu Artigo 1º, 

refere que “Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. 

São dotados de razão e consciência e devem agir em relação umas as outras 

com espírito de fraternidade”. Em seu artigo 25 há menção expressa à pessoa 

com deficiência, designada de “inválida”, a saber: 
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1. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de 
assegurar a si e a sua família saúde e bem estar, inclusive 
alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os 
serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso 
de desemprego, doença, invalidez9, viuvez, velhice ou outros 
casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle 
(Grifos nossos). 

 

Nos documentos oficiais brasileiros podemos afirmar que o primeiro a se 

referir sobre a educação de pessoas com deficiência foi a Lei de Diretrizes e 

Bases (LDB) n.4.024 de 1961, que expressava o objetivo de enquadrar a 

educação “excepcionais”, como eram denominados, no que fosse possível, ao 

sistema geral de educação de forma a integrá-los na comunidade (Art.88).  

Dez anos passados temos a publicação da nova Lei 5.692, de 11 de 

agosto de 1971, que “Fixa Diretrizes e Bases para o ensino de 1° e 2º graus, e 

dá outras providências”. Nela, o atendimento educacional aos alunos 

denominados de “excepcionais”, na Lei anterior, é mantida, desta feita com a 

indicação clara a quem se referia, tal como se encontra no CAPÍTULO I - Do 

Ensino de 1º e 2º graus, em seu Art. 9º, única referência a alunos com 

deficiência: 

[...] Os alunos que apresentem deficiências físicas ou mentais, 
os que se encontrem em atraso considerável quanto à idade 
regular de matrícula e os superdotados deverão receber 
tratamento especial, de acordo com as normas fixadas pelos 
competentes Conselhos de Educação.  

 

Quanto aos currículos de ensino, no Artigo 4º, pressupõe-se que 

sinalizava atender, também, às necessidades específicas desses alunos uma 

vez que havia a obrigatoriedade de um núcleo comum, a ser aplicado com 

todos os alunos, e uma parte diversificada para atender as diferenças 

individuais dos mesmos. Tal como podemos ler na íntegra:  

Art. 4º - Os currículos do ensino de 1º e 2º graus terão um 
núcleo comum, obrigatório em âmbito nacional, e uma parte 
diversificada para atender, conforme as necessidades e 
possibilidades concretas, às peculiaridades locais, aos planos 
dos estabelecimentos e às diferenças individuais dos alunos.  

 

                                                           
9
 Grifo nosso. 
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Contudo, a atenção educacional aos estudantes com deficiência esteve 

baseada no modelo médico ou clínico em que a deficiência era compreendida 

como uma doença crônica. Glat et al (2006, p.2) afirmam que: 

[...] Nessa época, a diversidade humana era considerada um 
traço negativo, e os deficientes, assim como os demais 
indivíduos que se distanciavam do padrão considerado “ideal” 
ou “normal”, eram ostensivamente estigmatizados e 
marginalizados da vida social. Assim, todo o atendimento 
prestado a essa clientela era de natureza segregada, em 
escolas ou instituições especializadas. 
 

Vinte e cinco anos após o estabelecimento da LDB 5.692/71, em 20 de 

dezembro de 1996, é promulgada a nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - Lei 9.394. Nela, percebemos um grande avanço – a 

inserção de um capítulo específico à Educação Especial, compreendida para 

os efeitos desta Lei, em seu texto original, como “[...] modalidade de educação 

escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 

educandos portadores de necessidades especiais” (Art. 58), tendo início na 

faixa etária de 0 a 6 anos, durante a Educação Infantil.  

Também é inserida no texto da referida Lei a oferta, quando necessária, 

de “serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às 

peculiaridades da clientela de educação especial” (§ 1- Art. 58). No parágrafo 2, 

do mesmo artigo, explica-se que “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”. 

Em 2013 e, mais recentemente, em 2018, esta Lei sofre alterações 

quanto aos seguintes artigos (QUADRO 3) do Capítulo da Educação Especial: 

 

QUADRO 3 – Alterações na Redação do Capítulo da Educação da LDB 

9.394/1996. 

 
LDB 9.394de 1996. 

Texto Original 
 

ALTERAÇÕES 
 

(Redação dada pela Lei 12.796 
de 2013) 

(Redação dada pela Lei nº 
13.632, de 2018) 

Art. 4 – Inciso III - II - 
atendimento educacional 
especializado gratuito aos 
educandos com necessidades 
especiais, preferencialmente na 
rede regular de ensino. 

Art. 4 – Inciso III - atendimento 
educacional especializado 
gratuito aos educandos com 
deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação, 

 
 
 
 
- 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13632.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13632.htm#art1
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transversal a todos os níveis, 
etapas e modalidades, 
preferencialmente na rede regular 
de ensino.     

Art. 58: “[...] educandos 
portadores de necessidades 
especiais” 

Art. 58: “[...] educandos com 
deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação” 

 
- 

§ 3º - Art. 58 -A oferta de 
educação especial, dever 
constitucional do Estado, tem 
início na faixa etária de zero a 
seis anos, durante a educação 
infantil. 

 
 

- 

§ 3º - Art. 58 -A oferta de 
educação especial, nos termos 
do caput deste artigo, tem início 
na educação infantil e estende-
se ao longo da vida, observados 
o inciso III do art. 4º e o 
parágrafo único do art. 60 desta 
Lei.          

Parágrafo único. O Poder 
Público adotará, como 
alternativa preferencial, a 
ampliação do atendimento aos 
educandos com necessidades 
especiais na própria rede 
pública regular de ensino, 
independentemente do apoio às 
instituições previstas neste 
artigo. 

Parágrafo único.  O poder público 
adotará, como alternativa 
preferencial, a ampliação do 
atendimento aos educandos com 
deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação na 
própria rede pública regular de 
ensino, independentemente do 
apoio às instituições previstas 
neste artigo. 

 
 
 
 

- 

Art. 60 - Parágrafo único. O 
Poder Público adotará, como 
alternativa preferencial, a 
ampliação do atendimento aos 
educandos com necessidades 
especiais na própria rede 
pública regular de ensino, 
independentemente do apoio às 
instituições previstas neste 
artigo. 

Parágrafo único.  O poder público 
adotará, como alternativa 
preferencial, a ampliação do 
atendimento aos educandos com 
deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação na 
própria rede pública regular de 
ensino, independentemente do 
apoio às instituições previstas 
neste artigo. 

 
 
 
 

- 

Fonte: Quadro organizado pela autora. 

 

Como se percebe, as alterações no texto da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº 9.394, de 1996, referente à Educação Especial, se dão: 

a) na definição de quem são os grupos de educandos atendidos pela Educação 

Especial: de “educandos com necessidades especiais” para “educandos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação”; b) no Atendimento Educacional Especializado que passa a ser 

transversal a todos os níveis e etapas de ensino; e a mais agravante, em nosso 

parecer, na redação dada pela Lei nº 13.632, de 2018, que estabelece que c) a 

Educação Especial deixa de ser dever do Estado. Medida que, certamente, faz 

parte da larga política de privatização, também, educacional, do atual governo 
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brasileiro e que irá dificultar, ainda mais, a efetivação dos princípios da escola 

inclusiva e dos princípios democráticos. 

Chamamos a atenção para o fato de que o atendimento gratuito, em 

creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de idade, disposto no 

artigo 4 – inciso IV teve sua redação alterada para: “acesso público e gratuito 

aos ensinos fundamental e médio para todos os que não os concluíram na 

idade própria”, pela Lei 12.796 de 2013. Ainda nesse artigo, com alteração pela 

mesma Lei, no inciso I, está disposto que a “educação básica”, no texto original 

referia-se ao Ensino Fundamental, é 

[...] obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) anos aos 17 
(dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma: a) 
pré-escola; b) ensino fundamental e c) ensino médio. 

 

Os itens a, b e c foram incluídos na Lei 12.796 de 2013. Na sequência 

dos incisos vê-se outro acréscimo, afirmando que é a “educação infantil gratuita 

às crianças de até 5 (cinco) anos de idade (Inciso II). Se a Educação Infantil 

está incluída na Educação Básica, porque a referência à idade não é a 

mesma? As crianças de 0 até os 3 anos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação perdem o direito  à 

educação especial gratuita, consequentemente, ao atendimento especializado 

essencial nessa fase do desenvolvimento que é a estimulação essencial10. 

A tal público alvo, dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade 

deverão ser assegurados, ainda, pelos sistemas de ensino, sem alterações no 

texto original da Lei 9.394, artigo 59: 

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 
organização específicos, para atender às suas necessidades; 

II - terminalidade específica para aqueles que não 
puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino 
fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração 
para concluir em menor tempo o programa escolar para os 
superdotados; 

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 comuns; 

IV - educação especial para o trabalho, visando a sua 
efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições 

                                                           
10

 Estimulação Essencial - “toda atividade que favorece e enriquece o desenvolvimento físico, 
mental e social da criança entre 0 e 3 anos de idade com necessidades especiais. É a 
integração constante com a criança desde que nasce, a fim de que ela possa alcançar um 
desenvolvimento pleno e integral” (SILVA, 1996, p. 7) 
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adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção 
no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos 
oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma 
habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou 
psicomotora; 

V - acesso igualitário aos benefícios dos programas 
sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do 
ensino regular. 

 

Muito do que é previsto na legislação precisa ser posto em prática pelas 

instâncias educacionais em termos de dar condições efetivas às escolas e aos 

seus professores para que possam, elaborar currículos, métodos, técnicas, 

recursos educativos e organização específicos, para atender às necessidades 

individuais de crianças público alvo da Educação Especial, de maneira 

equitativa com as demais crianças desde a Educação Infantil. 

Falta esclarecer, quais seriam os programas sociais suplementares para 

a criança de educação infantil ter “acesso igualitário”. E igualitário a quem? A 

elas próprias, crianças com deficiência? 

Aqui se aplica o que afirmou Skrtic (2014 apud BUENO, 2016) ao se 

referir ao princípio da ‘educação apropriada’, nos Estados Unidos, e que 

diríamos em relação aos princípios da Educação Especial, dispostos na LDB 

desde a década de 1961, em nosso país: tem servido mais para sinalizar o 

cumprimento do disposto sobre educação especial do que realmente 

especificar e orientar uma educação baseada nas necessidades 

individualizadas das crianças. 

Afirmamos que crianças com deficiência visual, assim como as demais, 

devem vivenciar os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais que 

os demais cidadãos brasileiros. Logo, a promoção de escolas inclusivas 

aumenta as possibilidades de tais sujeitos, pois poderão estabelecer 

significativo desenvolvimento cognitivo e social, ampliando o conhecimento de 

mundo e fortalecendo laços de amizade com seus pares, com e sem 

deficiência. 

Com a Declaração de Salamanca (1994) é estabelecido que “as 

crianças e jovens com necessidades educativas especiais devem ter acesso às 

escolas regulares, que a elas devem se adequar”, uma vez que tais escolas 

“constituem os meios mais capazes para combater as atitudes discriminatórias 
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(...), construindo uma sociedade inclusiva e atingindo a Educação para todos” 

(UNESCO, 1994, p. 8-9). 

Isto significa que as instâncias educacionais voltadas, também, para as 

crianças com deficiência visual devem ser vistas como campos férteis para a 

ocorrência de mudanças da realidade escolar, quando esta, por meio de ações 

prospectivas de seus agentes atende às necessidades específicas da criança, 

contribuindo, assim, para combater a discriminação e a desigualdade.  

Conforme explica Dall´Acqua (2002) três fatores contribuíram para que, 

a partir da segunda metade do século XX, ocorressem mudanças significativas 

nos países mais desenvolvidos na área da inclusão social de pessoas com 

deficiência, a saber: o avanço dos estudos nas áreas pertinentes e/ou inter-

relacionadas às deficiências, o avanço tecnológico e as conquistas sociais. No 

âmbito social, a autora comenta que se fazia imperativo reconhecer a 

necessidade de unificar os dois sistemas de educação – o especial e o regular-

, de forma a incentivar o ingresso da pessoa com deficiência no sistema 

educacional regular.  

Mediante a entrada de crianças com deficiência na escola comum, 

inicialmente sob o paradigma da integração, na década de 60 até meados de 

80, era necessário que estas permanecessem e se adaptassem à estrutura 

física e pedagógica do ambiente escolar. Não ocorrendo adaptação, a criança 

era encaminhada para classe especial, isto é, era afastada do contato com as 

demais crianças da escola, o que certamente interferia em sua aprendizagem. 

A trajetória histórica percorrida pelas pessoas com deficiência visual e 

demais deficiências, no Brasil, revela que estas se submeteram e vêem se 

submetendo a um lento processo em busca de respeito, igualdade e dignidade 

humana, com vista à efetiva inclusão social em todos os contextos, em especial 

nas escolas de Educação Infantil. Essas, para tornarem-se inclusivas às 

crianças com deficiência visual deverão por ênfase em práticas pedagógicas 

diversificadas e concernentes à forma de ser e de aprender das crianças, 

considerando as implicações da falta ou da pouca visão de que disponham. 

Assim, no dizer Glat et al (2006, p. 228), “[...]a escola estará, em última 

instância, desenvolvendo um trabalho preventivo, e contribuindo em direção à 

meta de equiparação de oportunidades educacionais, sem a qual não se 

poderá construir uma sociedade verdadeiramente democrática”. 
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No entanto, é preciso que toda a escola se aproprie de conhecimentos 

específicos atinentes a aspectos essenciais a serem considerados no processo 

de inclusão escolar de crianças com deficiência visual. Que encare essas 

crianças como pessoas que precisam ter sucesso em suas aprendizagens para 

se desenvolver pessoalmente e para ter uma imagem positiva de si mesmos, 

orientando-se por esse pressuposto. 

 

3.2 A BAIXA VISÃO E SUAS IMPLICAÇÕES À APRENDIZAGEM 

 

A inclusão de crianças com baixa visão na educação infantil tem 

provocado um novo olhar sobre o pensar e agir de todos os envolvidos no 

processo de ensino e aprendizagem. Professores, gestores e famílias têm sido 

instigados a refletirem sobre como proporcionarem ações conjuntas que 

possibilitem a participação ativa das crianças, de forma a torná-las autônomas, 

capazes de construir conhecimentos de acordo com sua capacidade, 

expressando suas ideias de forma livre e participando ativamente das 

atividades propostas. 

Vale ressaltar que crianças com baixa visão, o caso de nosso estudo, 

enxerga o mundo a sua volta e se relacionar com os demais de forma bem 

peculiar requerendo, em seu processo escolar, de uma atenção mais 

colaborativa, dialógica. Atenção esta, que parta de sua forma de ver 

fisicamente o mundo a sua volta, de sua percepção das coisas, de seus limites, 

mas fundamentalmente, de suas potencialidades.  

Assim, ao nos depararmos diante de uma criança com baixa visão em 

sala de aula, devemos primeiramente compreender que a deficiência visual 

abrange diversas condições orgânicas e sensoriais que causam como 

consequências implicações distintas no desempenho visual destas crianças. 

É importante evidenciar que baixa visão é caracterizada, para fins 

educacionais, pela existência de um resíduo visual que possibilita o acesso às 

informações contidas em materiais impressos e digitais com recursos didáticos 

e/ou equipamentos específicos, que permitem a ampliação da fonte escrita e a 

alteração de contrastes (FONTANA; VERGARA NUNES, 2006). Para Silva 

(2008,p.139), as crianças “[...] com baixa visão são como quaisquer outras. 



81 
 

Este é o postulado principal a ser compreendido por todos os educadores que 

trabalharem com deficientes visuais”. 

A autora aponta que crianças com baixa visão devem ser vistas como 

crianças em sua essência, com características próprias do ser criança, que 

fazem parte de uma história social e são detentoras de direitos. Tal percepção 

nos leva às Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI, 

Resolução CNE/CEB nº 5/2009)11 que, em seu Artigo 4º, definem a criança 

como: 

sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, relações e 
práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade 
pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, 
observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos 
sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 
2010, p. 12). 
 

Vale salientarmos, considerando as DCNEI (2009)12, que: pensar a 

criança sob esse prisma impõe às práticas pedagógicas, necessária 

intencionalidade educativa  na Educação Infantil, quer seja tanto na creche ou 

na pré-escola; que tanto o conceito de criança, quanto a intencionalidade da 

ação educativa se aplicam àquelas crianças com problemas de visão, sendo 

imprescindível que também sejam percebidas e orientadas a 

[...] seguir as mesmas regras da sala de aula e normas de 

disciplina, exatamente como qualquer outro aluno deve seguir. 

Deve ser estimulada a participar de todas as alternativas do 

dia-a-dia escolar, sendo-lhe apresentadas alternativas que o [a] 

torne capaz de realizá-las com o mesmo nível de dificuldades 

conferido aos demais alunos.(SILVA, 2008, p.140) 
 

Entendemos que o ato de aprender é um fazer cotidiano, onde em meio 

à ação do professor se tecem vivencias e experiências que colaboram para 

aprendizagens significativas para crianças com baixa visão. Logo, esses 

elementos contribuem, estimulando os canais sensoriais que lhes favorece o 

conhecimento das coisas, dos objetos e do mundo. 

                                                           
11

BRASIL. Conselho Nacional de Educação; Câmara de Educação Básica. Resolução nº 5, de 
17 de dezembro de 2009. Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. 
Diário Oficial da União, Brasília, 18 de dezembro de 2009, Seção 1, p. 18. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=2298-
rceb005-09&category_slug=dezembro-2009-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 02/06/ 2017. 
 

12
(Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil. Acesso em 

02/06/2018) 

 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=2298-rceb005-09&category_slug=dezembro-2009-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=2298-rceb005-09&category_slug=dezembro-2009-pdf&Itemid=30192
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil
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Concordando com Silva (2013) podemos afirmar que a limitação visual 

não promove alterações na potencialidade da criança no que se refere ao 

estabelecimento de relações interpessoais, instrumentais, tecnológicas e fatos, 

que se manifestam em seu entorno, embora que para fazê-lo, necessite de 

estímulo do ambiente. Em seu dizer, a criança com perda visual: 

Não representa limitações para satisfazer às suas 
necessidades básicas de aprendizagem e de interação, nem de 
responder, significativamente, aos estímulos que o rodeiam. 
Isso é posto porque há uma tendência da sociedade e dos 
educadores, em particular, de associar a deficiência visual à 
ignorância ou falta de conhecimento logo, como algo 
incapacitante, dificultador, um problema, uma fragilidade, uma 
limitação instransponível. (SILVA, 2013, p. 66). 

 
Corroborando com o dito pela autora, podemos evidenciar que as 

estratégias de aprendizagem, o acesso ao conhecimento e à informação, bem 

como os instrumentos de avaliação, devem estar em condições adequadas à 

capacidade visual da criança com baixa visão, pois como Sá e Campos (apud 

SILVA, 2008, p.18) salientam: 

A baixa visão pode ocasionar conflitos emocionais, psicológicos 
e sociais, que influenciam o desempenho visual, a conduta do 
aluno, e refletem na aprendizagem. Um ambiente de calma, 
encorajamento e confiança contribuirá positivamente para a 
eficiência na melhor utilização da visão potencial que deve ser 
explorada e estimulada no ambiente educacional, pois o 
desempenho visual está relacionado com a aprendizagem. 

 

A aprendizagem escolar se torna significativa para o educando com 

baixa visão expandir a imaginação, a criatividade e a autonomia, constituindo 

assim, o seu processo de construção do conhecimento. Dessa maneira, a 

interação social é uma necessidade essencial para o desenvolvimento infantil. 

Logo, o convívio entre as pessoas é um processo continuo de aprendizagem e 

por meio desse ato permanente de aprender é que a criança com baixa visão 

vai organizando seu pensamento e construindo novas experiências. 

A esse respeito, Silva (2008) nos chama a atenção para princípios 

teóricos da concepção sócio-histórica que contribuem para que todas as 

crianças com e sem deficiência desenvolvam suas capacidades de 

aprendizagem interagindo entre si, levando em consideração a individualidade 

e respeitando-se as potencialidades de cada uma. 
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A Interação social, a aprendizagem e a afetividade se entrelaçam, 

auxiliando, também, na aquisição do conhecimento pela criança com baixa 

visão por meio de atividades que exercitem a linguagem, estimulem a 

imaginação, despertem a criatividade na partilha constante de saberes, 

vivências e experiências. 

Vygotsky (1994) nos orienta sobre a importância da interação para a 

aprendizagem e evolução das crianças no ambiente escolar, pois é através do 

fazer cotidiano da sala de aula que surgem o dialogo e a troca de ideias.  

Em se tratando de uma criança com baixa visão, a internalização dos 

conhecimentos escolares é facilitada quando acontece através da interação 

com seus pares e sob a mediação dos professores. Para Vygotsky (1994) 

existem dois tipos de conhecimentos ou dois níveis de desenvolvimento 

presente como estruturas elementares na construção da aprendizagem: o nível 

de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial. 

Para ele, o nível de desenvolvimento real é determinante por tudo aquilo 

que a criança realiza de forma autônoma, sem ajuda de terceiros, ou 

instrumentos mediadores externos, enquanto que o nível de desenvolvimento 

potencial é constituído e organizado pelo o que a criança seria capaz de 

realizar com o apoio de pessoas mais experientes, o que antes era feito com o 

auxilio do professor ou mediadores externos. 

 De acordo Drago e Rodrigues (2009, p. 50), o diálogo que 

estabelecemos com Vygotsky e seus pressupostos 

 

[...] é necessário para que se observe que o pensamento 

vygotskiano envolve uma série de outras ações que interferem 

sobremaneira no desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores que são específicas dos seres humanos em 

processo de socialização e que a educação, quando 

fundamentadas em bases teóricas sólidas, pode ser o 

momento propício para que o ser humano entre em contato 

com ferramentas sociais que possibilitam seu pleno 

desenvolvimento.  

 

Na perspectiva Vygotskyana, a linguagem pode ser considerada um 

instrumento social que colabora para a mediação entre o eu e o outro mais 

experiente, funcionando assim como ponto estratégico para o aprendizado do 
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desenvolvimento humano. Desse modo, a linguagem pode ser entendida como 

a base para todo o processo de construção da subjetividade humana. 

 Isto nos permite afirmar que crianças com deficiência visual também 

passam a conhecer o mundo no mesmo momento em que o cria e interage 

com ele, visto que, a partir desse momento, se apropria da linguagem, 

revelando seu potencial de diálogo, expressão e criatividade. Cabe à escola 

desenvolver um trabalho adequado às necessidades de aprendizagem 

daquelas crianças, acreditando que todas são capazes de aprender. 

 

3.3. A IMPORTÂNCIA DA MULTISSENSORIALIDADE NAS PRÁTICAS DE 

ENSINO A CRIANÇAS COM BAIXA VISÃO 

 

No desenvolvimento das práticas de ensino junto às crianças com 

deficiência visual é comum a prática de ensino voltada para a visualidade. Tal 

parâmetro desconsidera a condição visual dos estudantes com baixa visão e 

cegueira. Segundo Camargo (2008), esse fato está relacionado com a nossa 

cultura de videntes, na qual consideramos o “ver” condição para o “conhecer”. 

Segundo a autora: 

 Em uma cultura de videntes, é natural o estabelecimento de 
associações de dependência entre pensamento e visão, 
conhecimento e visão, realidade e visão, estudo e visão, 
trabalho e visão, de tal forma que os visualmente 
impossibilitados são considerados incapazes de exercerem as 
funções indicadas. A cultura de videntes, por influir nos critérios 
de acessibilidade, dificulta aos cegos ou com baixa visão a 
realização de tarefas cotidianas simples e comuns como tomar 
um ônibus, escolher o que comer em um restaurante, contar 
dinheiro, ter acesso a informações, atravessar uma rua, 
participar das atividades escolares, etc. (CAMARGO, 2008, p. 
19) 

 

A cogniçãoda criança com baixa visão sem comorbidades13 equipara-se a 

de crianças sem deficiência. No entanto, como já frisado anteriormente, se faz 

imprescindível planejar a prática pedagógica considerando funcionalidade da 

visão que resta a tal criança, fazendo as adaptações de material, de recursos 

compatíveis com o grau de visão que lhe compete. 

                                                           
13

Comorbidade é a existência de duas ou mais doenças em simultâneo na mesma pessoa. No 

texto a utilizamos para referir a doenças que a criança poderá ter associadas à deficiência 
visual – baixa visão. 
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Além disso, o estímulo aos demais sentidos associado à visão residual é 

importante para a formação de conceitos e apreensão do mundo pelas crianças 

com baixa visão. Para tanto, a didática multissensorial desenvolvida pelo 

espanhol Soler (1999), aplicada com estudantes cegos e com baixa visão nas 

aulas de ciências, “[...] consiste en utilizar todos los sentidos posibles para 

captar información Del medio e interrelacionar los datos para producir 

aprendizajes completos y significativos”14 (GARCÍA, CALDERA e GIMEZÈZ, 

2002, p. 29).Considera que cada canal sensorial se caracteriza por ter, 

prioritariamente, um tipo de percepção que corresponde à análise e a síntese. 

Tal didática se faz possível em todas as áreas do conhecimento e 

oportuniza a produção de um aprendizado mais completo dos conteúdos 

também a quem tem visão normal, uma vez que os demais sentidos reforçam 

os conceitos aprendidos.  

No ensino das ciências naturais, por exemplo, Soler (1999 apud GARCÍA, 

CALDERA e GIMEZÈZ, 2002, p. 30), cita algumas atividades possíveis 

considerando os sentidos do tato, do olfato, do paladar e da audição, tal como 

exposto no quadro 4: 

 

Quadro 4– Atividades sensoriais descritas por Soler (1999) 

SENTIDO ATIVIDADES 

TATO Observação de minerais e rochas 
Observação das partes das plantas 
Observação de modelos anatômicos tridimensionais 
Percepção de massa, volume e densidade 
Leituratátil de instrumentos de laboratório 
Exploração tátil do meio ambiente próximo 
Confecção de murais táteis 
Atividades de modelar 
Montagem e adaptação de circuitos elétricos. 

OLFATO Reconhecimento de flores, ervas e plantas 
Detecção da clorofila 
Identificação de substancias química 
Reconhecimento de minerais 
Reconhecimento de odores naturais e artificiais 
Observação olfativa do meio ambiente 

PALADAR Princípios imediatos dos alimentos 
Distinção e conservação dos alimentos 
Reconhecimento de minerais e rochas 
Reconhecimento de ervas medicinais 
Aprendizagem das propriedades químicas 

                                                           
14

 Tradução: Didática multissensorial–[...] consiste na utilização de todos os sentidos possíveis 
para captar as informações do meio e interrelacionar os dados para produzir aprendizagens 
completas e significativa”. 
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AUDIÇÃO Observação auditiva do ecosistema 
Reconhecimento de animais 
Atividades químicas (reconhecimento pelo pH 
Atividade de ciências da terra 
Observação de fenômenos meteorológicos 
Observação das propriedades do som 
Atividades relacionadas com o som 

Fonte: GARCÍA, CALDERA e GIMEZÈZ (2002, p.30) 

 

Como é possível perceber crianças com baixa visão podem aprender 

conteúdos de Ciências e das demais áreas, com mais sentido e significado, 

quando lhes é permitido se apropriar dos saberes utilizando-se de todos os 

sentidos e na interação com seus pares. 

A didática multissensorial possibilita que, por meio do tato, da audição, do 

olfato, do paladar associados aos resquícios visuais, o aluno com baixa visão 

se aproprie do mundo que o cerca, adquira confiança, segurança e se sinta 

capaz de aprender, aumentando sua autoestima. 

 

3.4 RECURSOS DE ENSINO FAVORECEDORES DO DESEMPENHO 

ESCOLAR DE CRIANÇAS COM BAIXA VISÃO 

 

Algumas crianças com baixa visão utilizam recursos ópticos prescritos 

pelo oftalmologista, cujo objetivo de uso é tão somente melhorar a resolução da 

imagem na visão retiniana da criança e ampliar a funcionalidade da visão. Tais 

recursos ópticos ampliam a imagem e a visualização de objetos, favorecendo o 

uso da visão residual para longe e para perto, o que ampliam as chances de 

sucesso na aprendizagem escolar. Como exemplos, citamos as lupas de mão e 

de apoio, óculos bifocais e monoculares, tal como apresentado na figura 5. 

 

Figura 5-Recursos ópticos 
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Fonte: http://www.mirales.com.br/?page_id=510 

 

Há, também, os recursos ou auxílios não ópticos que modificam materiais 

e o ambiente para promover melhor desempenho visual da pessoa com baixa 

visão. São eles de ampliação, posicionamento de postura ergométrica, leitura e 

escrita, controle de iluminação. Vejamos o exemplo de cada um deles, com 

base em Domingues et al (2010): 

a) Recursos não ópticos de ampliação - de letras em impressos, de caracteres 

utilizados em teclados de telefone, relógios, jogos e outros. Além da ampliação, 

há outros detalhes que facilitam o desempenho do aluno em outras atividades, 

tais como: 

 Espaçamento entre linhas (ao menos 30% da altura da letra empregada 

para facilitar a localização do início do texto na linha). 

 Uso de letras minúsculas e maiúsculas ao invés de somente maiúscula 

ou minúscula. 

 Uso de fontes simples como Arial e Verdana no tamanho equivalente a 

necessidade visual do aluno (é importante evitar letras manuscritas e 

com Serifas; 

 Margens estreitas para maior aproveitamento da largura da folha e evitar 

papel brilhante. 

 

Muitos auxílios ópticos requerem uma distância muito pequena de leitura, 

o que torna a atividade cansativa e pode levar à falência da adaptação. Por 

isso, é importante uma boa postura e um posicionamento adequado do 

material. 
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 Para tanto, são recomendados os auxílios não ópticos, ou seja, auxílios 

referentes “[...] às mudanças relacionadas ao ambiente, ao mobiliário, à 

iluminação e aos recursos para leitura e escrita, como contrastes e ampliações 

(DOMINGUES et al, 2010, p. 12). 

Os recursos não ópticos mais utilizados em sala de aula são as pranchas 

inclinadas e apoio de material de leitura (FIGURA6). Eles ajudam a manter o 

material em um ângulo de 45 graus com o plano da mesa, possibilitando que a 

linha de visão seja perpendicular ao planto do texto, oferecendo maior conforto 

e manutenção do foco com uso do auxílio óptico.  

 
Figura 6. Prancha de Plano Inclinado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Outros recursos muito utilizados são os tiposcópios ou guias para escritas 

(FIGURA 7), que podem ser confeccionados em cartão preto e com fendas nos 

locais que devem ser preenchidos (para cheques, por exemplo); Folhas com 

pauta ampliada e reforçada, que facilitam a ampliação das letras e aumentam o 

contraste da linha com o papel e canetas porosas e lápis macio (3b ou 6b), 

para o aumento do contraste. 

 

 

 

 

Fonte: http://www.itaassistiva.com.br/Vida%20Diaria/Escrita 
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Figura7 --- Tiposcópio. 

 

 

Fonte: Domingues, Celma dos Anjos. [et.al.]. A Educação Especial na Perspectiva da 
Inclusão Escolar: os alunos com deficiência visual : baixa visão e cegueira / - Brasília : 
Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial ; [Fortaleza] : Universidade 
Federal do Ceará, 2010. v. 3. (Coleção A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão 
Escolar) 

 

 

 

 

 

Os auxílios para controle da iluminação servem para diminuir o 

desconforto visual, aumentando o contraste e melhorando a resolução visual. 

cada aluno com baixa visão necessita de níveis diferentes de iluminação, pois 

uns podem apresentar sensibilidade ao deslumbramento e outros menor 

sensibilidade ao contraste, necessitando de períodos prolongados para 

adaptação fotópica (requer alto nível de luminosidade) ou escotópica (requer 

baixo nível de luminosidade)15. 

Ainda no campo dos auxílios à aprendizagem e garantia de uma melhor 

participação de todas as crianças, em especial daquelas com baixa visão, são 

papel determinante das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). A 

este respeito, Brandão e Ferreira (2013, p. 496) citam a Europe na Agency for 

Development in Special Needs Education, (2003), que refere à importância de 

se "[...] aproveitar o potencial das TIC para reduzir as desigualdades na 

                                                           
15

 A visão fotópica é a que possibilita ver cores e é utilizada durante o dia ou em níveis 
normais de luminosidade. A visão escotópica capta baixo nível de luminosidade e não detecta 
cores. É utilizada mais à noite. (Fonte: website www.lumenistics.com) 
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educação e apoiar a inclusão educativa através da resposta às necessidades 

individuais específicas dos alunos". As autoras ainda referem que: 

[...]  A National Association for the Educationof Young Children 
(NAEYC) (1996) considera as tecnologias, no jardim-de-
infância como um método para apoiar as aprendizagens de 
crianças de idades baixas, bem como aumentar as suas 
habilidades cognitivas e sociais e sugere a sua introdução no 
currículo do ensino pré-escolar. Recomenda ainda esforços no 
sentido de assegurar a adequada tecnologia para crianças com 
necessidades especiais, para quem as “assistive technologies” 
podem ser essenciais para garantir a participação e uma 

inclusão de sucesso.(2003, p. 497) 
 

Convém ressaltar que todos esses auxílios devem ser estimulados ao uso 

pelas crianças e utilizados, quando necessário, em sala de aula e em outros 

ambientes da escola, com o objetivo de qualificar a vida escolar da criança com 

baixa visão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

4 CHEGADA AO CENTRO DO LABIRINTO – O ENCONTRO COM AS 

MARCAS DE CONCEPÇÕES E CONHECIMENTOS NA AÇÃO DOCENTE 

 

De início, explicamos o porquê de utilizarmos no título desse trabalho e 

na abertura desse capítulo a expressão “marcas na ação docente”. O termo 

“marca” é utilizado com a compreensão de que as concepções e 

conhecimentos que trazemos das coisas e pessoas podem influenciar, intervir 

na ação didática e cotidiana de professores no sentido de marcar o aluno 

positiva ou negativamente, tendo em vista que ao trazer uma compreensão 

negativa do sujeito, a tendência é não fazer nada ou fazer pouco em prol do 

processo de desenvolvimento do ensino e aprendizagem que o envolve.  

 Muitos professores se sentem chocados e perdidos com a presença de 

uma criança com deficiência em sua sala de aula. Para sanar tal reação é 

preciso que professores e professoras se permitam dialogar com a criança para 

poder entendê-la e não se esquivar, como se ela não existisse. Em muitos 

casos, a criança fica à mercê de um professore auxiliar ou de um estagiário, 

que porventura tenha em sala de aula. Isto, além de gerar uma barreira entre a 

criança e seus professores, acaba prejudicando a criança, tendo em vista a 

frágil formação do estagiário e até mesmo daqueles considerados ‘professor 

auxiliar’. 

É importante perceber como as relações são estabelecidas ao longo do 

percurso escolar para entender como estas implicam no desenvolvimento dos 

alunos com e sem deficiência visual. É de grande relevância o vínculo 

estabelecido entre alguns colegas, bem como entre professor e a criança. 

Salientamos que este envolvimento é muito significativo para vencer o estigma 

da exclusão.  

 

4.1 O LÓCUS DO ESTUDO DE CASO 

 

O marco inicial do nosso estudo de caso foi em 07 de outubro de 2016, 

dia em que procuramos as coordenadoras da escola, em conjunto com a 

diretora e professores, como intuito de situá-los sobre a pesquisa, levando em 

consideração que o nosso estudo envolve seres humanos, sendo criança, 



92 
 

adultos que possuem sentimentos, experiências, atitudes, valores e 

subjetividades/especificidades. 

No ensejo, apresentamos a relevância da pesquisa para a escola, bem 

como para seus professores. Feito isso, todos se mostraram bastantes 

interessados e se prontificaram a colaborar no que fosse possível para a 

execução da pesquisa.  

Esse contato inicial foi de extrema relevância, levando-se em 

consideração a necessidade de todo pesquisador buscar estabelecer um 

ambiente harmonioso, de confiança e respeito para lograr êxito no que se 

propõe a realizar. Salientamos que, posteriormente, os demais funcionários da 

instituição (professores, e auxiliadores de serviços gerais) nos acolheram 

gentilmente, prontificando-se a nos auxiliar no que fosse preciso. 

No decorrer dos encontros as coordenadoras, muito gentilmente, 

informaram sobre a organização da escola, o número de alunos matriculados, 

dados relevantes do Projeto Político Pedagógico e sobre os professores que 

compõem o quadro da instituição. 

Em 10/10/2016 iniciarmos as observações em sala de aula.  Para tanto, 

nos munimos do roteiro do que iríamos observar, do gravador, da câmera 

fotográfica e da filmadora. 

 

4.1.1 CARACTERIZAÇÃO DO CMEI, CAMPO DE PESQUISA 

 

A instituição pesquisada - um Centro Municipal de Educação Infantil 

(CMEI), situado no bairro de Lagoa Azul (Conjunto Nova Natal), Zona Norte da 

cidade do Natal/RN, é uma instituição que foi criada pelo decreto nº 4.215, em 

02 de outubro de 1990. Foi pensada conforme os parâmetros de uma 

instituição de educação infantil, possuindo, portanto, estrutura física adequada: 

pátio, cozinha, refeitório, banheiros, sala de professores, sala da direção, caixa 

de areia, parquinho, área livre -, ao trabalho com crianças na faixa etária entre 

4 e 5 anos, conforme é possível perceber na figura 8. 
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Figura 8: Sequência de imagens da Área externa do CEMEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora. Natal/2016. 

 

O CMEI é composto por um hall de entrada, destinado a fazer a acolhida 

dos responsáveis pelas crianças. Duas salas, uma grande que serve para o 

descanso do professor, e outra, onde funciona a secretaria e a direção. Nove 

salas grandes e bem arejadas. Oito destinadas à sala de aula e uma onde 

funciona a sala de multimeios. Seis banheiros, sendo quatro para as crianças e 

dois para adultos.  

Dispõe de uma quadra grande coberta, aonde são realizados os eventos, 

um rancho literário para as crianças apreciarem, com orientação dos docentes, 

o acervo de livros infantis, e uma área verde livre e grande, onde funciona o 

lazer das crianças, também com orientação do docente. Nesta área existem 

três escorregos tamanho normal, três gangorras, duas casinhas infantis, três 

balanços, uma horta. 

Na sala de aula observada (FIGURA 9), existem quatro conjuntos de 

mesinhas em formato de flor, com seis lugares, cada, proporcionando o 

trabalho em equipe. Uma estante com brinquedos, um armário fechado para 
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materiais didáticos; uma mesa que fica em frente ao quadro branco, para a 

professora.  Nas paredes, encontram-se especificações do “Cantinho da 

Leitura”; um espelho; o quadro da “Rotina do dia”; um cartaz dos 

aniversariantes com a palavra PARABÉNS. 

 

Figura 9 - Sala de aula observada no CMEI 

 

 

Fonte: Autora, Natal/2016 

  

A sala é bem iluminada pela luz do dia, que entra pelas janelas. Há um 

ventilador, um relógio e um varal com produções das crianças, fixados em uma 

das paredes da sala. Por fora, na porta, vê-se escrito “Bem vindo! Nível III”. 

Ao observar a sala de aula, percebemos que há uma dinâmica dos 

trabalhos desenvolvidos. Verificamos uma organização pensada de forma 

cuidadosa, com uma proposta prazerosa e flexível em que as crianças são 

instrumentos essenciais no processo educativo, tomando como elementos 

significativos o emocional, o intelecto e as atividades de cada um. Nessa 

perspectiva, os professores trabalham de acordo com o ritmo de aprendizagem 

de cada um, dando oportunidade de ver como estes se expressam, tendo em 

vista que suas falas são consideradas, tendo como finalidade proporcionar um 

processo de construção e reconstrução do saber.  

A instituição, no ano de 2016, tinha uma matrícula de 375 (trezentos e 

setenta e cinco) crianças, dentre essas 03 (três) com deficiência, nos níveis de 

ensino II, III e IV, nos turnos: matutino e vespertino. Por sala de aula havia em 

torno de 20 a 25 crianças. 

 No quadro geral da escola encontravam-se trinta e 37 (trinta e sete) 

funcionários, compondo a equipe gestora, docente e técnico-administrativa. 
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Quanto à equipe técnico-administrativa estava formada por 04 (quatro 

merendeiras); 04 (quatro) auxiliares de limpeza; 01 (uma) auxiliar de secretaria; 

02 (dois) porteiros e 03 (três) vigias.  

 A instituição contava, ainda, com 02 (duas) gestoras e 02 (duas) 

coordenadoras pedagógicas licenciadas em Pedagogia; 19 (dezenove) 

professores, dentre os quais: quinze professoras graduadas em Pedagogia; um 

professor de Arte, duas professoras de Educação Física e uma professora 

auxiliar, cursando Pedagogia. 

Participaram da pesquisa: a professora titular da sala de aula com 

matrícula de uma criança com deficiência visual – baixa visão, conforme o 

Quadro 5, uma professora de Educação Física e o professor de Artes e Música, 

uma vez que tinham contato sistemático com a criança. Optamos por nominá-

las com nomes alusivos à metáfora do labirinto, que abre o título de nosso 

trabalho dissertativo. 

 

Quadro 5 -Características dos professores participantes da pesquisa 

NOME 
FICTÍCIO 

FAIXA 
ETÁRIA 

FORMAÇÃO PÓS 
GRADUAÇÃO 

TEMPO DE 
DOCÊNCIA 

Ariadne Entre 40 -59 Pedagogia  
Psicopedagogia 
não concluída 
 

 
10 anos 

Teseu Entre 18 – 28 Licenciatura em 
Música 
 

Mestrado 
emEducação 
Musical 

Entre 
5 – 10 

Sicília Entre 29 – 39 Educação Física Mestrado em 
Educação 

Entre 
10 – 15 

 

Quanto à criança com baixa visão, com 4 anos de idade, aqui nominada 

por Dédalo, não possuía, no período da pesquisa de campo, diagnóstico 

oftalmológico, mas as evidências do comportamento visual observadas: 

dificuldade em acompanhar as atividades pedagógicas, sendo necessário ir 

para perto da lousa para copiar, além de esbarrar nos móveis, indicava a baixa 

visão e o colocava no grupo de pessoas com deficiência visual. 

Segundo a professora titular de sala de aula ele é uma criança muito 

agitada, tudo o quanto vai fazer é correndo, caí, levanta, esbarra nos 

obstáculos, mas não tem medo, ele se joga. Em sua opinião, ele precisa de 
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acompanhamento para ir ao banheiro e tomar água. Por tais razões, solicitou 

uma auxiliar, porém esse pedido lhe foi negado com o argumento de que o 

aluno com baixa visão não tem direito a uma auxiliar. 

 Em conversa com a mãe de Dédalo, cega em decorrência de Catarata 

Congênita16, ficamos sabendo que o pai da criança também havia ficado cego 

em decorrência do Glaucoma17 e que sua outra filha tinha Degeneração 

Macular18, que provoca a baixa visão. Informou, ainda, que um oftalmologista 

havia dito que Dédalo poderia desenvolver alguma enfermidade ocular devido 

ao histórico familiar.  

Aqui chamamos a atenção para um aspecto de suma importância, 

também no processo de inclusão escolar de crianças em condição de 

deficiência visual – o estabelecimento de parceria e ações colaborativas entre 

família e escola -, que se encontra referendado em leis e documentos oficiais 

internacionais e nacionais. Entre esses, citamos: a Declaração de Salamanca 

(1994) que traz em seu texto a importância da “implicação, esforço e 

cooperação familiar” nesse processo”; a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, que, entre outros artigos, o de número 32, item IV ressalta “o 

fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de 

tolerância recíproca em que se assenta a vida social”; a Política Nacional de 

Educação Especial na perspectiva Inclusiva (2008), que orienta a “Participação 

da família e da comunidade; a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência - Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, Art.28 - item VIII – 

                                                           
16

“CATARATA CONGÊNITA - tem como característica principal a opacidade do cristalino 
presente ao nascimento. A catarata pode também surgir após o nascimento, o que se chama 
de catarata de desenvolvimento ou catarata infantil. Ela representa uma das principais causas 
de baixa visão em crianças”. Fonte: http://www.cbv.med.br/doenca-dos-olhos/286-catarata-
congenita 
 
17

“GLAUCOMA - glaucoma é uma doença ocular que provoca lesão no nervo óptico e campo 

visual, podendo levar à cegueira. Na maioria dos casos, vem acompanhado de pressão 
intraocular elevada, mas pode ocorrer glaucoma de “baixa pressão”. Fonte: 
http://www.cbo.net.br/novo/publico-geral/glaucoma.php 
 
18

 DEGENERAÇÃO MACULAR - “A mácula é uma pequena área da retina responsável pela 

visão de detalhes. O comprometimento da mácula por uma lesão degenerativa, que surge com 
a idade, constitui-se na chamada degeneração macular. Quando a mácula é lesada, a visão 
torna-se embaçada e uma mancha escura cobrindo o centro da visão pode ser percebida.  A 
degeneração macular afeta tanto a visão de longe como a visão de perto, podendo dificultar ou 
impedir atividades importantes como a leitura”. Fonte: 
http://www.ipvisao.com.br/site/especialidades-degeneracao_macular 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
http://www.cbv.med.br/doenca-dos-olhos/286-catarata-congenita
http://www.cbv.med.br/doenca-dos-olhos/286-catarata-congenita
http://www.cbo.net.br/novo/publico-geral/glaucoma.php
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“participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas diversas 

instâncias de atuação da comunidade escolar. 

Quanto à rotina das atividades pedagógicas estabelecidas no CMEI era 

assim desenvolvida pela professora regente da turma da criança com baixa 

visão: 

 

Quadro 6 – Rotina de atividades pedagógicas 

ATIVIDADE DESENVOLVIMENTO 

 

 

ACOLHIDA 

Neste momento as crianças são recebidas com diversas atividades (massa de 

modelar, livros, folhas para desenhos livres, músicas, jogos, brinquedos) 

possibilitando o entrosamento, interação e organização do ambiente da sala 

de aula. Ainda neste momento as crianças vão ao banheiro e tomam água. 

 

 

 

RODA DE 

CONVERSA 

Neste momento sentam para conversar sobre as experiências, observar quem 

veio à escola, contar quantos são, marcar o tempo no calendário, discutir o 

que será trabalhar naquele dia e/ou direcionar um assunto específico que será 

introduzido como objeto de estudo. Pode explorar alguns conceitos 

relacionados à temática que está sendo desenvolvida, planejar algum passeio, 

visita e/ou aula fora da sala e também discutir e/ou retomar os combinados, 

incentivar a expressão da linguagem oral por meio da musicalização. 

 

HIGIENE 

Momento dedicado aos cuidados e formação de atitudes, quando as crianças 

lavam as mãos antes do lanche. Porém é preciso enfatizar que o cuidado e a 

formação de atitudes devem perpassar todos os momentos da rotina. 

 

CAFÉ DA 

MANHÂ 

 

Momento dedicado aos cuidados e formação de atitudes, quando as crianças 

lavam as mãos antes do lanche. Porém é preciso enfatizar que o cuidado e a 

formação de atitudes devem perpassar todos os momentos da rotina. 

 

PRIMEIRO 

MOMENTO 

DE 

TRABALHO 

Pode ser uma atividade dirigida para todas as crianças da sala (coletiva, de 

mesa), ou ainda, atividades específicas para atender as necessidades 

individuais de cada criança. Esse momento também poderá vivenciado fora da 

sala de aula, quando, por exemplo: pode ser explorar o a relação 

CORPO/ESPAÇO/RITMO, através de brincadeiras ou jogos desenvolvidos 

num espaço mais amplo. 

 

RECREIO 

(PARQUE 

MONITORA-

DO) 

Brincadeiras livres com a observação de um adulto. É um momento 

importante para incentivar as crianças a desenvolverem a autonomia, 

principalmente as mais tímidas que pode juntar-se aos colegas e brincar sema 

figura do professor por perto. É também um momento de desafios, uma vez 

que a s crianças utilizam os aparelhos, participam de circuitos, brincadeiras 

livres e/ou orientadas, jogos de regras, brincam com areis, pneus, bolas, 

bambolês, cordas, dentre outros brinquedos. Além disso, estas têm a 

oportunidade de interagir com crianças de outra turma, já que cada turma 

divide este espaço com outras por um período de 20 minutos, sendo as 

turmas agrupadas por nível de ensino. Antes de entrar na sala as crianças 

tomam água. 

 

REPOUSO 

Após o recreio, na sala de aula, oportunizar as crianças um momento de 

relaxamento no qual se pode explorar as sensações do corpo (batidas do 

coração, respiração, etc.); as crianças poderão sentar-se ou deitar-se no chão 

par ouvirem uma música suave, algo que as faça repousar; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
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SEGUNDO 

MOMENTO 

DE 

TRABALHO 

Neste momento, o/a professor/a oferecerá às situações mais lúdicas, nos 

quais estas poderão expressar, através do brincar, suas ideias, seus 

sentimentos e conflitos. Assim, serão oferecidas atividades tais como: 

desenhos, pinturas, recorte e colagem, modelagem, escultura jogos, 

brincadeiras, faz de conta, dentre outras. 

 

HIGIENE 

DAS MÃOS 

Momento em que as crianças lavam as mãos para almoçar. A professora 

coloca sabonete líquido nas mãos de cada um e eles vão para o banheiro. 

ALMOÇO As crianças vão para o refeitório e a professora vai servindo de dois em dois, 

até que todos da mesa estejam servidos. 

HIGIENE Outro momento de cuidado e higiene da rotina que pode ser bem aproveitado 

informando e formando a criança para a prevenção de problemas bucais. 

HORA DA 

HISTÓRIA 

Leitura de um livro, história contada pelo/a professor/a É um momento vivo, 

envolvente, uma verdadeira viagem ao mundo da fantasia, traduzido por 

expressões de riso, susto, medo, tristeza, enfim, com ou sem livros somos 

participantes desse “reino encantado”. 

Fonte: Organizado pela pesquisadora com base nas observações realizadas no CMEI, 

campo de pesquisa. Natal, 2016/16. 

 

Estabelecer uma rotina pedagógica planejada na educação infantil é 

fundamental para desenvolver uma sequência de atividades didáticas. Sobre 

esta questão o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998, 

p. 196) orienta que cabe “[...] ao professor planejar uma sequência de 

atividades que possibilite uma aprendizagem significativa para as crianças, nas 

quais elas possam reconhecer os limites de seus conhecimentos, ampliá-los 

e/ou reformulá-los.” A rotina permite ainda que a criança se oriente em relação 

ao tempo - espaço e se desenvolva. Por meio de uma rotina adequada o 

educador utiliza um instrumento construtivo para estruturar a independência e 

autonomia da criança, além de estimular sua socialização.  

A implementação da rotina pedagógica melhora o cotidiano escolar da 

educação infantil, pois a rotina diária é o desenvolvimento prático do 

planejamento. Além disso, serve para avaliar o desenvolvimento da criança e a 

proposta pedagógica curricular da escola. No que concerne à rotina 

desenvolvida pela professora, na maioria das aulas observadas, pudemos 

perceber que de fato há uma sequência didática conforme o que a professora 

propunha. 

 

4.2. O CENTRO DO LABIRINTO – A ANÁLISE DOS DADOS 
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Chegando ao Centro do Labirinto com os dados construídos por meio das 

observações e entrevistas devidamente registradas em diário de campo, 

gravador e filmagens, seguimos no procedimento de sua análise com vistas a 

melhor conhecer a realidade além do visto e ouvido, referendadas pelas teorias 

estudadas. Como bem nos adverte Bardin (1997, p.31) 

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise 

das comunicações. Não se trata de um instrumento, mas de 

um leque de apetrechos; ou, com maior rigor, será um único 

instrumento, mas marcado por uma grande disparidade de 

formas e adaptável a um campo de aplicação muito vasto: as 

comunicações.  
 

Portanto, a organização, interpretação e análise dos dados foram 

realizadas com base na Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011), cujos 

procedimentos já foram explicados no capítulo introdutório. Aqui, 

apresentaremos os dados considerando as categorias de análise: a) 

Concepção - Inclusão Escolar, Deficiência Visual e Pessoa com deficiência 

visual; b) Conhecimento - Inclusão Escolar, Deficiência Visual; e c) Prática 

Pedagógica. 

 

a) Sobre a categoria Concepção: Inclusão Escolar, Deficiência Visual 

e Pessoa com deficiência visual.  

Quando questionados sobre suas concepções em torno da inclusão, 

escolar, deficiência visual e criança com deficiência visual, os professores 

entrevistados deram as seguintes respostas: 

 

 

Quadro7 - Concepção sobre: Inclusão Escolar, Deficiência Visual e Criança 

com deficiência visual. 

 
 
ENTREVIS
-TADOS 

 
                        CONCEPÇÕES 

INCLUSÃO ESCOLAR DEFICIÊNCIA 
VISUAL 

CRIANÇA COM DV 

P1 
(Ariadne) 

“é incluir toda e 
qualquer criança com 
deficiência” 

“não vejo sendo um 
problema”  

É a criança que não 
enxerga 
nadaouquetem 
dificuldade de 
enxergar algo menor.  
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P2 
(Teseu) 

“é uma inclusão mais 
calorosa, afetiva, que 
mexa com o 
profissional” 

“alguma debilidade 
em relação à 
capacidade de ver, 
seja ela maior ou 
menor” 

“pessoas que 
encaram com muito 
mais naturalidade 
essa condição do que 
quem ver de fora” 

P3 
(Sicília) 

“Perceber que a escola 
é parte do mundo e a 
criança deve estar 
nesse mundo que é a 
escola” 

“é ter um limite 
[visual] que 
atrapalhe as 
condições ditas 
normais” 

“é uma pessoa que 
tem um limite [visual] 
ao ponto de 
necessitar de auxílio 
(assistência externa a 
ela.)” 

 

Em relação à inclusão escolar, percebemos no discurso da professora 

Ariadne, a identificação de parte do grupo de alunos público alvo da educação 

especial – os alunos com deficiência, o que comunga com um dos princípios da 

Educação Inclusiva, referidos na Declaração de Salamanca (1994): “Todas as 

crianças e jovens, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, 

sociais, emocionais, linguísticas devem aprender juntas, sempre que possível, 

em escolas comuns”; e a inclusão escolar subtendida como um direito da 

criança, na fala da professora Sicília. 

É importante dizer que a pessoa com deficiência visual não se resume 

apenas à sua condição sensorial, sendo relevante destacar o potencial que 

possui, da mesma forma que outra pessoa sem deficiência. 

Quanto à fala do professor Teseu, percebemos a ênfase na afetividade 

como um sentimento importante da prática educativa cotidiana do professor. 

Sua fala comunga com o pensamento de Freire, quando afirma: 

[...] como professor [...] preciso estar aberto ao gosto de querer 
bem aos educandos e à própria prática educativa de que 
participo. Esta abertura ao querer bem não significa, na 
verdade, que, porque professor, me obrigo a querer bem a 
todos os alunos de maneira igual. Significa, de fato, que a 
afetividade não me assusta que tenho de autenticamente selar 
o meu compromisso com os educandos, numa prática 
específica do ser humano. Na verdade, preciso descartar como 
falsa a separação radical entre “seriedade docente” e 
“afetividade”. Não é certo, sobretudo do ponto de vista 
democrático, que serei tão melhor professor quanto mais 
severo, mais frio, mais distante e “cinzento” me ponha nas 
minhas relações com os alunos, no trato dos objetos 
cognoscíveis que devo ensinar. (FREIRE, 1996, p.159) 
 

Assim, fica evidente o papel relevante da afetividade como mola 

propulsora para o sucesso da inclusão escolar. Pois como bem ressalta Freire 
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(1996), não basta apenas querer bem as crianças, mas ter uma postura 

coerente com os princípios que assumimos diante da prática pedagógica.  

Sobre isto é pertinente ressaltar que o fato de tratar o educando com 

deficiência com atenção e carinho, não significa dispensá-lo de seguir as 

regras sociais construídas no grupo, de impor-lhe limites e sanções. Trata-se 

de percebê-lo como ser humano, não desconsiderando a sua condição 

diferenciada.  

Porém, na realidade escolar observada, esse discurso não se reproduz de 

forma assertiva e constante. Quando perguntamos aos professores sobre o 

que pensavam sobre crianças com deficiência visual na escola comum, 

Ariadne respondeu: “Acredito que em todas as escolas teriam que ter pessoas 

assim mesmo e era para serem bem recebidas/bem acolhidas, no caso.” No 

entanto, em alguns momentos de sua prática demonstrava certa impaciência 

com as solicitações da criança com baixa visão e desconhecimento didático 

quanto ao processo de aquisição da escrita, tal como ocorreu na cena citada 

na página 58. 

Podemos afirmar que naquele momento rico da aprendizagem de Dédalo, 

faltou à professora uma intervenção pedagógica de qualidade, ferindo o 

princípio do acolhimento por ela mesma citado. Se trabalha na educação 

infantil, certamente adquiriu conhecimentos relativos à aquisição da leitura e da 

escrita em sua formação inicial. Logo, o que a fez desconsiderar aquele 

momento da aprendizagem de Dédalo, relegando o desejo da criança em 

corrigir o “erro” uma vez que se deu conta da incompletude da palavra? 

Outra atividade de escrita a ser descrita e comentada é a do seguinte 

fragmento do diário de campo: 

 

 

 

A professora distribuiu os cadernos para cada uma das crianças. Em seguida, 

fez um contorno azul em cada página em branco do caderno. Perguntou a Dédalo qual 

a cor e ele não soube responder. Ela disse: “azul”. Em seguida distribuiu lápis grafite 

para cada criança. Na sequência, copiou no quadro o mesmo desenho que fez no 

caderno e escreveu a expressão: “É NATAL” e sublinhou. Abaixo da expressão 

escreveu as seguintes palavras em letra bastão: PAZ, AMOR, FRATERNIDADE, 

UNIÃO e AMIZADE, uma embaixo da outra. 
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Após terminar de escrever, a professora passou em algumas mesas, orientando 

as crianças. Dédalo ficou escrevendo sozinho, e como não enxergava nada no quadro, 

em razão da distância que estava e não era adequada para uma pessoa com baixa 

visão, olhava os cadernos dos colegas ao lado. Percebeu que tinha escrito errado, 

apagou e refez novamente. 

Depois de alguns minutos, Ariadne foi até o quadro e disse a uma menina que 

faltava uma palavra para ela escrever e terminar. Porque ela havia pulado. Nesse 

momento, Dédalo levantou e mostrou sua atividade a professora. Ela disse: “Vá fazer.” 

A auxiliar vai para perto de Dédalo (estando ambos ainda de costas para o 

quadro) e diz para ele olhar para o quadro. Pergunta, ainda, se ele está vendo a letra 

no quadro. Apaga o que ele escreveu com a borracha e diz para Dédalo fazer certo, 

colocar do jeito que está no quadro. Diz para ele escrever um “P” de papai. (FIGURA 

10) 

Ao perceber que Dédalo ainda não consegue estabelecer relações grafo fônicas, 

a auxiliar pergunta a Ariadne se Dédalo não conhece as letras. Ela diz que ele ainda 

conhece poucas letras, mas que é copista. Ela afirma que onde esta ele não consegue 

escrever nada e Ariadne diz para Dédalo copiar o nome que está no crachá. . A 

auxiliar pega o crachá e pede para ele copiar seu nome.  

Quando finaliza seu nome, Dédalo vai até Ariadne mostrar seu caderno. Ela 

puxa uma mesa e uma cadeira e o coloca perto do quadro branco (FIGURA 11) junto a 

uma colega que também estava com dificuldade com a escrita das palavras. A 

professora aponta para a palavra Paz e diz: “- Veja se você consegue escrever apenas 

uma palavrinha dessas”.  

E finaliza dizendo as duas crianças que, caso não façam a tarefa, irão ficar sem 

o parque. Neste momento, as outras crianças saem da sala e eles ficam agitados para 

sair também. Ariadne senta ao lado dele e percebe que Dédalo conseguiu escrever a 

palavra “Paz” e pede para que ele escreva apenas a última palavra “AMIZADE”. 

Dédalo consegue finalizar a palavra e é liberado para ir ao parque. 

 

Fonte: Fragmento do Diário de Campo – Registro da aula da professora Ariadne,2016 

 

 

Salientamos que, no início da atividade, as crianças estavam em suas 

carteiras em forma de círculo e a maioria estava de costas para o quadro, 

inclusive Dédalo. Incomodada com a situação, perguntamos a professora se 

saberia dizer o quanto ele enxergava, ao que ela respondeu: “- Acho que em 

torno de 40 %”. Quando a entrevistamos e perguntamos como ela percebia seu 

aluno com deficiência visual, respondeu: 

 

Eu não vejo diferença em relação aos outros aspectos, só nas 
atividades que requer a escrita. É através das atividades 
realizadas com os outros que percebemos a sua dificuldade. 
Porque a gente vê que a dificuldade dele é diferente das dos 
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outros e isso se deve a deficiência visual. (ENTREVISTA 
PROFA. ARIADNE, 2016) 

 

O que demonstra que, em outros momentos em que fez uso da escrita, 

Dédalo apresentou comportamento semelhante, provavelmente, pela 

dificuldade de enxergar e copiar do quadro branco e, também, no caderno com 

pauta simples e por não estar alfabetizado. 

Perguntamo-nos, intimamente, se a professora tinha conhecimento 

desses fatos e das necessidades específicas da criança, o que a impedia de 

agir em conformidade com sua realidade? 

Se não havia recursos ópticos, como lupas, para a criança com baixa 

visão enxergar o quadro, estando em sua carteira, ao menos lhe fosse 

providenciado caderno de pauta ampliada e lápis macio e com ponta grossa 

(3b ou 6b), para o aumento do contraste no caderno; que a escrita das palavras 

no quadro fosse feita na medida do olhar das crianças, o que permitiria a 

Dédalo e aos demais, o alcance do objetivo da professora: “copiar palavras” 

com mais autonomia. 

 
 
Figura 10 – Escrita do nome. 

 

 

 
           Fonte: Autora, Natal/2016 
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Figura 11- Cópia de palavras 

 

 

       Fonte: Autora, Natal/2016 

. 
 

O caminho de aprender a escrever convencionalmente não é nada fácil, é 

cheio de obstáculos. Imaginemos esses obstáculos, próprios da aprendizagem 

da escrita, associados à pouca capacidade visual de uma criança. Porém, nos 

dois casos, se a criança for estimulada adequadamente a querer vencer este 

desafio, através de situações lúdicas que provoquem a vontade de saber ler e 

escrever, atinentes a funcionalidade visual da criança  estaremos facilitando a 

sua aprendizagem (SOARES, 2011) 

Já o trabalho com o próprio nome da criança é um elemento importante 

na compreensão da identidade, que também se realiza por escrito. Deve ser 

para a criança uma fonte de orgulho e de prazer e, não, fonte de problemas e 

desestímulo: 

Outra atividade digna de nota é de um momento de contação de história 

em sala de aula (FIGURA 12), descrita no seguinte fragmento do Diário de 

Campo: 

Na hora da contação de história, Dédalo fica próximo à 
professora, não porque ela o convidou, mas por ser a melhor 
forma que ele encontrou para enxergar melhor as ilustrações 
do livro. Mas, mesmo assim, não consegue ver com clareza as 
gravuras. E para piorar, Dédalo sai antes da história terminar 
todos os dias, porque vai para casa em um ônibus que leva as 
crianças com deficiência para casa.  

     

 

   Figura 12 – Momento de contação de história 
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Fonte: Autora, Natal/2016. 

. 

 

Para uma contação de história, que atenda a condição visual de uma 

criança com baixa visão, seria importante criar estratégias como a utilização de 

imagens com alto-relevo, com auto contraste, ou ainda, com a apresentação de 

elementos da história contada, a descrição de imagens, a audiodescrição, 

possibilitando um universo diversificado e acessível à criança com deficiência 

visual. Sobre a audiodescrição Motta (2011) nos diz que: 

 

 

[...] Na contação de histórias, a audiodescrição permitirá que as 
pessoas com deficiência visual construam imagens mentais, e 
que literalmente visualizem todos os elementos que fazem 
parte da história. As ilustrações são impregnadas de 
significados e traduzi-las em palavras completa o 
próprio texto, traz mais cores e encantamento para a história. 
Chamar a atenção de todos para os recursos imagéticos, e não 
somente das pessoas com deficiência visual, usando mais 
elementos descritivos durante a contação, certamente, será um 
diferencial para quem participa da atividade. 

 

Diante o exposto, entendemos que uma educação que garanta o direito 

de crianças com deficiência visual às aprendizagens imprescindíveis ao 

desenvolvimento de suas capacidades cognitivas, afetivas, físicas, éticas, 

estéticas, de inserção social e de relação interpessoal, os professores precisam 

ter assegurado seu próprio direito a uma formação continuada que lhes permita 

uma atuação compatível com as exigências da atualidade. (SOLIGO, 2001). 
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Ressaltamos nossa crença na necessidade de compreensão de que para 

o discurso tornar-se uma prática constante, dentro de nossas escolas não 

depende apenas das concepções e conhecimentos do professor, mas, 

também, das condições e momentos formativos que a eles são oferecidas para 

a concretização de práticas pedagógicas inclusivas.  

 No que concerne à concepção de deficiência visual, observamos que a 

professora Ariadne minimiza a questão quando afirma: “não vejo sendo um 

problema”. Por um lado, há positividade em não conceber a deficiência visual 

como tal, porém há de reconhecer a diferença, pois a negação da deficiência e 

de suas implicações poderá implicar em atitudes de negligência quanto às 

especificidades da condição visual de cada sujeito que se encontra dentro 

dessa classificação, ou seja: pessoas cegas e pessoas com baixa visão 

(AMARAL, 1998) 

Percebemos que não há uma compreensão científica, conforme aponta 

a literatura e, sim, conhecimentos decorrentes da experiência pessoal, tendo 

em vista que eles respondem de forma generalizada, o que contribui para o 

desenvolvimento de práticas aleatórias às peculiaridades inerentes a criança 

com deficiência visual.  

A prática docente que considere a capacidade visual da criança deve ter 

como princípio, o estímulo da utilização plena do potencial de visão e dos 

sentidos remanescentes do aluno, bem como a superação de dificuldades e 

conflitos emocionais e de aprendizagem (SÁ, CAMPOS e SILVA, 2007) 

 Quanto à concepção do sujeito com deficiência visual podemos perceber 

que os colaboradores da pesquisa o vêem como alguém que possui uma 

limitação visual e que a encara com naturalidade, em detrimento das pessoas 

que a enxergam. Tal limitação condiciona o sujeito a necessitar de ajuda 

externa para fazer o que não consegue fazer sozinho.  

Verificamos, nas observações realizadas que as marcas dessas 

concepções se fazem muito presentes na desconsideração de que a 

naturalização da condição da condição visual de cada sujeito decorre da 

inexistência de padrões comparativos para medirmos, assertivamente, o 

quanto ‘o outro enxerga’ em relação a mim (SILVA, 2017). As marcas também 

se fazem presentes na desconsideração dos recursos e estratégias 

metodológicas pertinentes ao processo de escolarização de estudantes com 
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baixa visão, em questões simples como as orientadas por Sá, Campos e Silva 

(2007): 

 Entregar ao estudante as tarefas escritas em folha avulsa, com 

tamanho de letra adequado, quando a sua dificuldade visual não 

permitir a cópia do quadro; 

 Ditar a lição; 

 Conceder ao estudante um tempo maior para a realização da tarefa. 

Evitar as cópias longas e exaustivas no quadro; 

 Usar lápis 3B, 4B ou 6B ou com grafite escuro; hidrocor na cor preta 

para destacar os desenhos e escrever os enunciados no caderno ou 

folha avulsa; papel branco com pautas ampliadas e/ou reforçadas em 

preto para o aluno escrever; textos ampliados manualmente ou em 

computador; gravuras simples, com poucos detalhes, contrastes 

intensos, cores vivas e contornos bem definidos. 

 

b) Sobre a categoria: Conhecimento – Inclusão escolar e 

Deficiência Visual  

 
Questionados sobre se haviam feito curso de formação na área da inclusão 

escolar e deficiência visual, todos afirmaram que ‘não’, seguido dos seguintes 

comentários: 

 
Quadro 8 - Conhecimentos - Inclusão Escolar e Deficiência Visual  
 

 
ENTREVISTADOS 

CONHECIMENTO 

Inclusão Escolar Deficiência visual 
P1 
(Ariadne) 

“O único curso que eu tive foi 
LIBRAS.” 

 
Não 

P2 
(Teseu) 

“Nas disciplinas de Música e 
Educação Especial (...) mas foi 
superficial [...]” 

 
[...] abordagens no geral sobre 
o ensino da música para 
pessoas cegas. 

P3 
(Sicília) 

“Educação Física Aplicada para 
Necessidades Especiais, mas não 
contribuiu com muita coisa não.” 

 
Não 

 

 Como visto, incluir uma criança com deficiência visual na escola é um 

grande desafio para estes professores, uma vez que  afirmaram não ter 
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formação na área da educação inclusiva, mais especificamente na área da 

deficiência visual.  

No discurso dos professores percebemos que as disciplinas contidas em 

seus cursos de formação inicial não deram conta de abordar sobre as 

especificidades de aprendizagem dos alunos público alvo da educação 

especial. Algo que podemos ratificar na continuidade da fala de Teseu, quando 

diz da superficialidade da formação recebida na área da educação especial, 

apontando a necessidade de formação continuada na escola: [...] Então, por 

isso que talvez seja importante a gestão buscar impulsionar a formação dos 

profissionais. Não deixar cada um na sua” (ENTREVISTA TESEU, 2016).  

Todos reafirmaram não ter recebido formação na área da deficiência 

visual, que não dispõem de conhecimentos específicos na área para o trabalho 

pedagógico com a criança com baixa visão, agindo por ensaio e erro, como 

salientam o professor Teseu, em outra fala, e a professora Sicília, citando da 

sua total “ignorância” quanto ao tema: 

[...] Eu lembro que referente à educação musical para pessoa 
com deficiência visual é focado no ensino de instrumentos, 
para colocar a mão e perceber a vibração. E com “Dédalo”, eu 
já cheguei a fazer isso no momento em que estou tocando 
violão. Pedi para ele colocar a mão na madeira, na caixa de 
ressonância para ele sentir vibrar, para pôr o ouvido colado, 
também. E fiz isso espontaneamente, não foi algo que vi no 

curso, mas que surgiu e deu certo.  (ENTREVISTA TESEU, 
2016) 
 
[...] Eu tenho um déficit imenso de trabalhar com aluno com 
deficiência visual. É preciso reconhecer que sou totalmente 
ignorante na verdade, em relação a esse caso específico 
(ENTREVISTA SICÍLIA, 2016) 

 

O professor Teseu usou procedimentos adotados no ensino da música a 

crianças surdas, o que não era o caso de Dédalo. Embora pareça ter sortido 

algum efeito positivo junto àquela criança, uma vez que o professor motivou e 

agregou conhecimentos variados para manter seu interesse ao que estava 

sendo ensinado. A sua atitude de, “por ensaio e erro”, tentar encontrar 

caminhos para incluir o aluno com baixa visão em suas aulas e a “total 

ignorância” da professora Sicília apontam para a importância da formação 

continuada para agregar conhecimentos específicos à formação geral recebida, 

partindo da reflexão da própria prática. E, por assim ser, com “[...] base 
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analítica metódica, regular, instrumentalizada, serena e causadora de efeitos” 

(PERRENOUD, 2002, p. 48). 

O próprio relato dos professores justifica a nossa indicação por esse tipo 

de formação continuada, acrescentado a outros motivos citados por Perrenoud 

(2002), como o fato de esses professores envolvidos na pesquisa terem a 

oportunidade de, por meio da formação reflexiva da própria prática: compensar 

a superficialidade da formação inicial; prepará-los para assumirem uma 

responsabilidade política e ética frente a diferença humana causada por uma 

deficiência; para aumentar a cooperação entre as áreas e a capacidade de 

inovação de forma a organizar e planejar suas aulas, de modo a atender as 

necessidade específicas apresentadas pela criança, em sua condição de baixa 

visão. 

Os docentes demonstram conhecer bem os aspectos dos conteúdos que 

ensinam, porém podemos afirmar, a partir do observado, que lhes falta o 

conhecimento sobre como as crianças com baixa visão aproveitam o seu 

resíduo visual para aprender, quais estratégias e recursos didáticos ampliam as 

condições de desenvolvimento e aprendizagem com vistas à autonomia 

pessoal, a integração individual ao ambiente escolar e a inclusão social dessa 

criança. 

Tal afirmação é ratificada com a indicação dos docentes quanto à 

indicação de suas necessidades formativas no campo da deficiência visual: 

“aprender a lidar com crianças com baixa visão em suas áreas de ensino”, 

conforme ilustramos na próxima categoria de análise. 

 

 

c) Sobre a Categoria Prática Pedagógica 

 

Quando solicitados a responder sobre como a prática pedagógica podia ser 

considerada inclusiva, nas respostas dos professores (QUADRO 9): 

percebemos as expressões: “naturalidade” e “não diferente” expressam bem a 

concepção que têm sobre prática pedagógica inclusiva, ou seja, que esta é 

inclusiva quando tratam a criança com baixa visão com naturalidade e igual as 

demais crianças, inserindo-a em todas as atividades propostas.  
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Quadro 9 – Prática Pedagógica Inclusiva 
 

PROFESSORA PRÁTICA PEDAGÓGICA INCLUSIVA 

P1 
(Ariadne) 

“(...) incluí-lo em todas as atividades realizadas” 

P2 
(Teseu) 

“Inclui na medida em que eu trato com naturalidade (...) vem cá, 
senta aqui do meu lado” 

P3 
(Sicília) 

“Eu penso que sim, a partir do momento que eu olho ele como 
não diferente (...) tento ver que ele pode fazer tudo, então eu 
deixo ele livre” 

 

Contudo, inferimos a partir do exposto que a falta de uma concepção e 

conhecimentos, com base científica, sobre deficiência visual e suas 

implicações para quem a tem, fez com que àqueles docentes demonstrassem 

certa fragilidade em suas respostas ao afirmarem que suas práticas 

pedagógicas são inclusivas quando, na verdade, ainda excluem. Vejamos o 

exemplo de uma situação de aprendizagem observada numa aula de artes, 

com projeção de obras (FIGURA 13) da Ilustradora Potiguar Juliana Juaquina: 

 

O professor projetou imagens referentes às obras de Juliana 

Joaquina, porém desconsiderou o alcance de visão da criança 

com baixa visão, assim como das demais crianças, tendo em 

vista que colocou a imagem do retroprojetor em uma altura não  

 

condizente com a altura dos olhos das mesmas, ficando difícil a 

visualização, principalmente para criança com baixa visão. 

(FRAGMENTO DO DIÁRIO DE CAMPO – REGISTO DA AULA 

DO PROFESSOR TESEU, 2016) 
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Figura 13 – Sequência de imagens de obras da ilustradora Potiguar Juliana Juaquina 

 

 

 

 

Por outro lado, quando tratou de elementos contidos nas imagens, tais 

como cores, formas e traços específicos da obra, problematizou com todos da 

turma, inclusive com Dédalo. Percebemos aqui, que o professor conseguiu 

estimular seu resíduo visual e percebeu o que ele era capaz de conseguir 

enxergar ou não. Aprendizado na ação que possibilitará ao professor criar 

novas estratégias para favorecer condições que permitam, em outros 

momentos, à criança com baixa visão e às demais crianças, se equipararem no 

que se refere aos objetivos propostos. 

Outro exemplo a ser descrito é o de quando a professora Ariadne 

desenvolveu em sala, uma atividade de releitura da obra do artista plástico 

Romero Brito19, a maçã. Os materiais utilizados foram: pedaços de papel 

colorido, tinta, cola branca, E.V.A. de várias cores, cordão e giz colorido. 

                                                           
19

Romero Britto – Nascido em Recife, Pernambuco, no dia 6 de outubro de 1963. Começou seu 
interesse pelas artes na infância, quando usava sucatas, papelões e jornais para exercitar a 
sua criatividade. Eram tempos de muitas limitações na cidade do Recife. Romero Britto também 
começou nessa época a usar a grafitagem, o que foi de grande influência em seu trabalho. 
Radicado em Miami, nos EUA, ficou conhecido pelo seu estilo alegre e colorido, por apresentar 
uma arte pop, despojada da estética clássica e tradicional. É considerado um dos artistas mais 
prestigiados pelas celebridades americanas e o pintor brasileiro mais bem sucedido fora do 
Brasil. (In: https://www.ebiografia.com/romero_britto/) 

Fonte: http://julianajuaquinailustradora.blogspot.com/ 
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Ao iniciar a atividade as crianças receberam uma maçã desenhada a lápis 

grafite em uma folha de papel A3 branco (FIGURA 14). Ao visualizar o desenho 

a primeira pergunta que fiz em silêncio foi: Dédalo vai conseguir enxergar?  

Restaria esperar para ver o resultado, muito embora, de certa forma já 

soubesse a resposta.  

Para desenvolver tal atividade, as crianças teriam que contornar o 

desenho da maçã com barbante branco. Algo que me deixou inquieta foi uma 

observação por Ariadne ao afirmar, demonstrando conhecimento, que para 

Dédalo, em função de sua visão, seria preciso fazer o desenho da maçã com 

lápis piloto preto. Porém não o fez. Perguntamo-nos: Por quê?   

 

Figura 14 – “A maçã” obra de Romero Brito e a reprodução em folha A4 em 

grafite 

 

 

. 
Fonte. A autora, Natal, 2016. 

 

Muitas crianças tiveram dificuldade motora em realizar esta atividade, 

principalmente Dédalo que não conseguiu fazer sozinho, tampouco com a 

professora que, impaciente, se adiantou em pegar o barbante, contornando a 

maçã pela criança.  

A atividade foi realizada em duas etapas, em dois dias. No dia seguinte, a 

professora Ariadne passou cola na parte menor do desenho, para as crianças 

colarem bolinhas de papel laminado vermelho feitas com perfurador de papel. 

Apesar do esforço para enxergar as bolinhas, Dédalo conseguiu de modo 

satisfatório desenvolver a segunda etapa da atividade (FIGURA 15). Ariadne 

até o elogia no início da tarefa, dizendo para todos ouvirem: “- Muito bem, olha 

aí, a bolinha bem pequenininha e Dédalo colou!”. 
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Figura 15: Esboço da releitura da obra “A maça” de Romero Brito. 

 

 

Fonte: Autora, Natal/2016. 
 

Para finalizar a releitura da obra foi utilizada cartolina guache marrom, giz 

molhado para esfumaçar a cartolina de branco. Em seguida, as crianças 

pincelaram com cola de isopor para dar o brilho. Dédalo ao final da atividade, 

com ajuda da professora, conseguiu finalizar a atividade bem próxima à forma 

que a professora apresentou como modelo (FIGURA 16): 

 
 
Figura 16: Produto da releitura da obra “A maça” de Romero Brito. 

 

 

 

Fonte: Autora, Natal/2016. 
 

Esta proposta de atividade, dentre outras observadas ao longo da 

pesquisa, demonstra a possibilidade de Dédalo realizá-la autonomamente, com 
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as ajudas concernentes a todas as crianças, em havendo sido tomada as 

seguintes providências quanto ao seu material, desde o início da atividade: 

contornar o desenho com lápis de ponta porosa preto, realçando o desenho da 

maçã, e colorindo o cordão. 

O contraste de cores, considerando a preferência e conforto visual do 

aluno com baixa visão pode ser obtido de diferentes formas, tais como as 

acima citadas e as referidas a seguir: no quadro branco, realidade da sala de 

aula observada, é recomendado o uso de lápis azul ou preto, devendo evitar 

cores que dificultem a visualização do aluno. O caderno com linhas escuras e o 

lápis grafite ser 3B, 4B ou 6B. Também é recomendada a sinalização dos 

objetos de uso comum e pessoal com tintas em relevo ou texturas 

diferenciadas com contraste adequado às necessidades visual do aluno com 

baixa visão (DOMINGUES, et al, 2010) 

Percebe-se nas duas ações didáticas descritas, a existência de elementos 

que se distanciam e se aproximam de uma prática inclusiva. A demonstração 

de um querer acertar, a partir do reconhecimento de que lhe falta formação 

para um agir pedagógico que considere as especificidades de aprendizagem 

de alunos em condição de deficiência visual, deve ser um exercício constante 

da ação docente. 

 Queremos, agora, focar no depoimento da professora Sicília, quando 

afirma que a sua prática pedagógica nas aulas de Educação Física é inclusiva, 

porque não considera a diferença da criança com baixa visão, deixando-a fazer 

livremente as atividades que propõe.  

O discurso de tratar igual a todos em tudo requer a reflexão provocada 

por Silva (2017, p. 22) quando questiona a nós professores como temos 

garantido “[...] a oportunidade de participação, de ser e de aprender de forma 

diferente dos alunos sem e com cegueira ou baixa visão?” Se temos tratado 

essas crianças dentro do princípio da igualdade por “[...] considerá-los com 

direito a aprendizagem, a participar do processo educativo como qualquer outro 

que ascenda a escolarização?” (SILVA, 2017, p. 23), tratando-os 

diferentemente dos demais no oferecimento dos instrumentos específicos e 

necessários a sua participação ativa no processo educativo.  

As respostas a essas questões podem ser elaboradas a partir da ação da 

professa Sicilia quando propõe brincadeiras que envolvem gestos corporais. 
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Dédalo fazia tudo “errado” por não enxergar o que a professora e seus colegas 

fazem. Já em outros momentos como o do fragmento a seguir a proposição de 

um jogo com regras que facilitava a ajuda entre as crianças, permitia a Dédalo 

realizar os comandos com ajuda dos colegas: 

A professora propõe as crianças um jogo de regras dizendo 
que terão que ajudar uns aos outros. A princípio as crianças 
tem que correr quando a professora grita “olha o monstro” e 
subir no pneu azul. No segundo apito as crianças devem ficar 
em cima do pneu azul com apenas um pé só. E assim, entre 
uma regra e oura as crianças vão interagindo e ajudando umas 
as outras. Dédalo às vezes tinha dificuldades para distinguir 
entre o pneu azul e o verde. Quando algum colega percebia, 
gritava e mostrava o pneu azul para que ele trocasse. 
(FRAGMENTO DO DIÁRIO DE CAMPO – REGISTO DA AULA 
DA PROFESSORA SICILIA, 2016) 

 

 

Vemos que jogos dessa natureza, ou seja, que permitem a cooperação 

em equipe e ao mesmo tempo despertar a coragem para assumir riscos e sem 

a preocupação com o sucesso ou fracasso da ação em si mesmo, ajudam na 

autoestima e reforçam a confiança em si mesmo e nos outros, contribuindo 

para que as crianças participem tendo atenção e compromisso com o outro. 

A prática da Educação Física e/ou desportiva para alunos com deficiência 

visual é de suma importância, uma vez que trabalha o movimento, a linguagem 

corporal, a cultura da criança por meios de atividades lúdicas, jogos e 

brincadeiras, trazendo dentre outros benefícios a oportunidade de testar os 

próprios limites, prevenir enfermidades secundárias à sua condição visual e 

promover a integração e socialização com as demais crianças. Na área 

psíquica há ganhos variados como a melhoria da autoestima, a redução da 

agressividade. 

Reforçamos que tratar a criança com deficiência visual com naturalidade 

e igual as demais crianças sem deficiência seja uma atitude positiva, quando 

não a coloca na posição de um ser humano profundamente diferente dos 

demais. No entanto, as particularidades do modo de enxergar da criança 

devem ser consideradas para que a mediação ocorra de forma inclusiva. 

A baixa visão, enquanto deficiência visual, não deve ser negada pelas 

implicações que ela traz ao sujeito, principalmente no campo do 

desenvolvimento das percepções e representações espaciais, da limitação e da 
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liberdade dos movimentos e da imitação dos gestos feitos a uma longa 

distância de sua visão (VYGOTSKY, 1997). Tal como salienta Pietro (2006, 

p.40), em relação ao processo inclusão escolar de crianças com deficiência: 

 

[...] o objetivo na inclusão escolar é tornar reconhecida e 
valorizada a diversidade como condição humana favorecedora 
da aprendizagem. Nesse caso, as limitações dos sujeitos 
devem ser consideradas apenas como uma informação sobre 
eles que, assim, não pode ser desprezada na elaboração dos 
planejamentos de ensino.  

 

Com certeza, o investimento na formação continuada daqueles 

professores seria de grande contribuição a desconstrução de conceitos e 

concepções em torno da deficiência visual, do sujeito com baixa visão e, de 

melhoria das práticas pedagógicas por elas comprometidamente realizadas. 

Segundo Martins (2013, p.33) a formação continuada e permanente 

 

[...] é um dos fatores imprescindíveis para que os profissionais 
de educação possam atuar, efetivamente, frente aos alunos 
sob sua responsabilidade em classe e no ambiente escolar, de 
maneira mais ampla, por mais diversificado que esse grupo se 
apresente, oferecendo-lhes condições de atendimento 
educacional que sejam adequadas às suas condições e 
necessidades e, não apenas, realizando a mera inserção física 
desses educandos no ambiente escolar. 

 

Construir uma escola democrática, que atenda as individualidades requer 

superação das desigualdades, tendo como referência o saber científico, mas 

também considerando o sujeito com deficiência como 

[...] uma pessoa, trazendo sua própria história de vida – suas 
inclinações, necessidades e expectativas particulares [...] que 
dirigíssemos nossos olhares não apenas para seus olhos e 
capacidades de percepção, mas para a totalidade do teor e 
padrão de sua vida (SACKS, 1995, p.130-131) 

 

 Dessa maneira, o professor como mediador do conhecimento deve 

priorizar a promoção do conhecimento que liberte o pensamento do aluno da 

condição do não conhecer, do não saber, e de modo especial da ausência do 

aprender, por depender da estrutura social da qual fazemos parte, ou seja, 

daquilo que é habitual ao ser humano. Nesse sentido, vale salientar o ponto de 

vista do professor de música em relação à criança com baixa visão: 
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Na minha parte de música, não sei se estou sendo muito 
otimista, mas eu não vejo muita diferenciação entre alunos, 
talvez porque o campo em que eu trabalho mais seja um pouco 
mais aguçado do que o da deficiência visual, que é a audição 
(ENTREVISTA TESEU,2016).  

 
 Essa fala fica evidente, no momento que foi trabalhada, a música da 

serpente. O professor colocou Dédalo para puxar a serpente e ele conduziu 

tudo de forma bem natural. Ele faz algazarra, como as outras crianças, ele dá 

trabalho e é preciso chamar de volta para a brincadeira, envolvendo a música. 

Esse comportamento é natural de qualquer criança, que muitas vezes se 

dispersa e perde o foco da brincadeira. Esse comportamento da criança condiz 

com fala do professor, quando afirma:  

Não é querendo me livrar de uma pesquisa em música para 
pessoa com deficiência visual, mas é porque na condição em 
que eu trabalho como educador musical de musicalização, eu 
não vejo a necessidade de diferenciar. Talvez se eu fosse 
educador de outras áreas eu tivesse que abordar algo um 
pouco mais diferente, mas assim, até agora não senti 
necessidade (ENTREVISTA TESEU, 2016). 

 
A fala do professor Teseu nos remete a expressão “A necessidade é 

quem faz o Monge”. E pensamos que no campo da educação, é bem assim, 

muitas vezes só procuramos saber de algo quando a situação de apresenta 

como um problema para nós. Talvez seja isso que não levou, ainda, o 

professor a buscar por formação específica no campo da Educação Especial. 

Muito embora reconheça: 

[...] preciso saber como incluí-lo de modo que não haja a 
necessidade de outro professor em sala por causa dele.[...] O 
ideal seria praticamente a exclusividade com Dédalo. E para 
aprender a lidar com isso, sinto a falta de formação com 
debates, sugestões, cursos (ENTREVISTA TESEU, 2016).  

 

Fala similar foi a da professora Sicilia sobre suas necessidades formativas 

em relação a criança com baixa visão: “Preciso saber como incluir o aluno com 

deficiência visual nas aulas de educação física, principalmente quando utilizo 

alguma atividade em que faço uso de gestos.”(ENTREVISTA SICÍLIA, 2016); 

enquanto a professora Ariadne expressou o desejo de querer  (...) saber como 

lidar com as crianças de baixa visão” 
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Aqui vemos o quanto é necessária a formação e, principalmente, o 

querer se formar, para que mudanças se efetivem no campo educacional. O 

quanto é preciso resgatar a base reflexiva da atuação docente, objetivando 

entender a forma como se abordam as situações problemáticas do cotidiano 

escolar. 

 Acreditamos que, dessa forma, professores terão mais condições de 

compreender o contexto social no qual ocorre o processo 

ensino/aprendizagem, a olhar para aquelas crianças que há tempos ingressam 

na escola, mas que não encontraram nela, muitas vezes, respostas às 

implicações de sua condição, no caso do nosso estudo, visual. Fato que tem 

levado muitas delas, a aceitarem-se como um fracasso e a se culparem por 

não conseguirem dar aos professores as respostas que estes querem ouvir. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Em nossa pesquisa percebemos que o maior entrave à inclusão da 

criança com deficiência visual, na escola campo de pesquisa, era a inexistência 

de formação específica dos professores entrevistados para o desenvolvimento 

de uma prática mais consciente das necessidades visuais da criança com baixa 

visão. 

Temos clareza de que os cursos de formação inicial em Pedagogia, 

como o que fiz e os professores colaboradores, em sua maioria fizeram, não 

dão conta, com seus poucos componentes curriculares na área da Educação 

Especial, com carga horária, geralmente, de 60h, em orientar sobre as 

especificidades de aprendizagem e do ensino relativos a todo o público alvo 

daquela modalidade de ensino.  

Logo, os sistemas de ensino em nível macro (secretarias de educação) e 

em nível micro (as escolas e centros de educação infantil), devem assumir o 

compromisso com a formação continuada de seus professores. Estes, também 

podem assumir o compromisso com a auto formação, tornando-se professores-

investigadores, mantendo curiosidade diante do saber, necessidade em refletir, 

questionar, discutir, aprofundar seus conhecimentos sobre a ação docente em 

vista as novas demandas de uma escola que se pensa inclusiva. 

Há muito por saber e, por meio deste conhecimento, encontrar soluções 

para sanar os desafios vivenciados no cotidiano da sala de aula perante 

crianças com e sem deficiência visual.  

A investigação demonstrou, ainda, as dificuldades que os professores 

têm de desenvolver estudos e/ou estratégias que considerem as 

particularidades de crianças com baixa visão. Associado a este “não saber”, 

também parece haver certa falta de compromisso político e desmotivação para, 

ao menos, tentarem de alguma forma diminuir os déficits existentes no contexto 

escolar.  

Tudo pode ser construído, novos conhecimentos podem ser adquiridos, 

com isso a prática pedagógica pode ser repensada e reorganizada, 

melhorando assim a metodologia didática e pedagógica, de modo a 

proporcionar à criança com baixa visão as mesmas oportunidades de ensino e 
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aprendizagem, com condições diferenciadas, apenas no que se refere às 

adequações/adaptações necessárias à sua condição visual. 

Na condição de pesquisadora e educadora, defendemos a ideia de que 

as metodologias que não sejam lineares, por se só, já estão contribuindo para 

desenvolver uma prática inclusiva. Mas falta articulação dos gestores em 

promover formação continuada aos professores para responderem as suas 

indagações sobre as práticas de atenção às crianças na condição de 

deficiência visual.  

Constatamos que as maiores dificuldades enfrentadas pelos professores 

entrevistados e observados, no exercício da ação docente em relação à criança 

com baixa visão, são decorrentes: da necessidade de superar barreiras 

atitudinais e pedagógicas, da falta de material adequado no acompanhamento 

das atividades e da falta de qualificação profissional. Vale ressaltarmos, que o 

papel desempenhado pelos professores no processo inclusivo, no contexto da 

educação infantil, não se resume apenas em cuidar, mas sim, em ser o 

mediador do conhecimento e do desenvolvimento cognitivo, socioemocional, 

psicomotor e afetivo das crianças. 

Referendamos que as marcas de concepções e conhecimentos interferem 

de forma positiva ou negativa na relação que o professor estabelece com as 

crianças com baixa visão, assim como em seu processo de aprendizagem. 

Assim, consideramos que a percepção dos colaboradores da pesquisa sobre 

crianças com deficiência visual – baixa visão e o seu processo de inclusão, no 

CMEI, campo de pesquisa, ainda é vista de maneira muito superficial, como 

algo que está no nível do acolhimento e do reconhecimento de que o lugar de 

criança é na escola, independentemente de sua condição.   

Tal constatação sugere que sua ocorrência pode ser em virtude da falta 

de aprofundamento teórico no campo da inclusão escolar e do 

desconhecimento de saberes específicos sobre a funcionalidade da visão da 

criança com baixa visão, assim como dos meios, recursos e instrumentos que 

favorecem a aprendizagem. O que, em nosso parecer, tem implicado em 

marcas na ação dos docentes entrevistados, as quais desfavorecem um 

aprendizado com mais sentido e significado à criança com baixa visão.   

Os saberes específicos ligados à deficiência visual são adquiridos no 

tempo social e com o tempo social, um saber-fazer reconstruído em função da 
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necessária mudança das práticas na consideração do aluno que se tem. Em 

resumo, aqueles professores devem se ver como "práticos reflexivos" capazes 

de refletir sobre si mesmos e sobre a sua prática educacional e pedagógica na 

educação infantil também com crianças com baixa visão.  

Vale enfatizarmos, que a participação e a colaboração da família se 

fazem importante também na formação escolardecrianças com deficiência 

visual, visto que a família é a primeira instituição na qual o indivíduo está 

inserido e quem se supõe ter muito a dizer sobre a condição visual da criança. 

Algo que sentimos falta durante as observações e, também, é referenciado nas 

falas dos professores. 

Muitas vezes, Dédalo deixava de ser assistido não porque os 

professores não tivessem condições para tanto, mas porque, por nossa 

observação, não havia comunicação entre família e escola para pensarem 

sobre o que seria melhor, em termos de acessibilidade, para ele. Da mesma 

forma, não havia interação entre os demais professores das outras turmas com 

a criança. O diálogo entre eles poderia servir como formação àqueles que 

estariam com Dédalo no ano seguinte em sala de aula.  

Durante a escrita do trabalho, assim como no momento de coleta dos 

dados, foi possível adquirir uma experiência durante toda uma trajetória 

continua de encontros e desencontros. E neste caminho percorrido também 

ficaram marcas, deixadas pelas amizades construídas, obstáculos enfrentados 

e superados, descoberta de algo que eu já tinha vivido, mas não sabia explicar 

cientificamente o porquê de tantas outras coisas que eu não compreendia. Mas 

desde criança já sofríamos com as marcas do preconceito. 

Percebemos assim, ainda em nosso cotidiano, a acessibilidade tal qual 

um labirinto, onde trilhamos vários percursos, mas não conseguimos chegar à 

saída e encontrar uma solução para tantos questionamentos, entraves, 

discussões e tantas outras coisas que já têm sido construídas e discutidas por 

pessoas dispostas a mudar esse pensamento retrógrado. Vemos ainda essa 

cultura arraigada pelo desconhecimento e o pré-julgamento que se faz do outro 

como sendo algo inferior pelo fato de ter uma deficiência. 

Percebemos a tentativa de acertar dos professores em suas práticas 

desempenhadas junto aos alunos, mostrando claramente o conflito do 
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processo de mudança de uma prática da desconsideração para uma prática da 

consideração do outro diferente – uma prática inclusiva.  

Enfatizo, que a verdadeira inclusão não será posta em prática de forma 

rápida. Somente é possível a partir de um trabalho que se desenvolva 

progressiva e colaborativamente, sabendo-se que mudanças de atitudes 

precisam ser lapidadas com muito tempo de esforço e vivências. Quando o 

professor favorece o diálogo com o estudante, bem como com os serviços de 

apoio, ou vice versa, muito coisa pode ser feita. Não existe um processo de 

ensino e aprendizagem sem o diálogo. 

Este trabalho, portanto, pretende contribuir para a educação de qualidade, 

evitando a exclusão, pois a construção de uma escola democrática, plural e 

colaborativa precisa da participação de todos. A participação do educador 

colabora para um olhar atento e sensível para mudanças no contexto 

educacional, possibilitando transformações na cultura das crianças e da 

comunidade escolar. A relevância dele está no fato de potencializar nossas 

próprias ações pedagógicas de inclusão, que se configurem na total 

participação da criança com baixa visão em todas as proposições didáticas 

oferecidas na escola em que atuamos. 

Continuaremos buscando, como fizemos até agora, vencer os desafios 

que surgirem e fazer que as pessoas entendam que o sujeito com algum tipo 

de deficiência ou de necessidade educacional especial em detrimento de outra 

condição humana, ou não, possui particularidades e singularidades que 

precisam ser reconhecidas, consideradas e valoradas. 
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APÊNDICE – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

 

UNIVERISDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

 

TEMA DA PESQUISA: Entre labirintos de concepções e conhecimentos sobre 

deficiência visual: marcas nas práticas pedagógicas de docentes da educação 

infantil. 

 

Orientadora: __________________________ 

Mestranda: ____________________________ 
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Data:__________________________________________________________ 

Local da Entrevista:______________________________________________ 

 

Parte I 

Identificação do Participante 

1. Nome do Participante 

 

2. NÍVEL DE ENSINO QUE LECIONA: 

 

3. Sexo: 

(    ) Masculino 
(    ) Feminino 
 

4. Faixa Etária: 

(   ) 18 e 28 anos 
(   ) 29 e 39 anos 
(    ) 39 e 49 anos 
(   ) 49 e 59 anos 
 

5. Você é docente há quantos anos? 

(  ) entre 5 e 10 anos 
(    ) entre 10 e 15 anos 
(    ) entre 15 e 20 anos 
(    ) mais de 20 anos 
(    ) Outro: _______________________________________________ 
 

6. Quanto a sua formação, informe a área de estudo: 

Graduação em:  
Especialização em: 
 
Mestrado em: 
Doutorado 
em:_______________________________________________________ 
Pós-Doutorado 
em:_______________________________________________________ 
Outra:__________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 

Parte 2 
Concepções 

 
 
 

1 Qual a sua opinião sobre a inclusão de criançascom deficiência visual na 

educação infantil? 

2 Para você, o que é inclusão escolar?  
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3 - Qual a sua concepção de deficiência visual? O que é deficiência visual? 

4 - Como você percebe a criança com deficiência visual? O que é ser uma criança 

com deficiência visual? 

  

5  Seu aluno é cego ou tem baixa visão? Qual a causa?  

6 Você sabe quanto o seu aluno enxerga? O que fez para saber? 

7 Como você percebe o seu aluno com deficiência visual?  

8 Quais as suas expectativas em relação ao seu aluno com deficiência visual? 

9 Como percebe a relação da família com a criança e quais as implicações que tem 

trazido para o desenvolvimento dela e da sua prática pedagógica? 

 

10 Como é a interação da criança com deficiência visual com as outras crianças? 

 

Parte 3 

Conhecimentos e prática 

 

 

1. Em seu curso de graduação havia disciplina que tratava sobre Educação de 

pessoas com deficiência? Qual ou quais cursou? 

2. Fez curso de formação continuada na área da deficiência visual? 

3. Que tipo de apoio/orientação, na escola, você recebe para desenvolver sua 

prática pedagógica, considerando a criança com deficiência visual?  

4. Como tem feito para atender as necessidades específicas de aprendizagem do 

seu aluno com deficiência visual?Onde tem buscado informações? 

 

5. Tem utilizado algum recurso didático diferente ou adaptado para motivar a 

aprendizagem da criança com deficiência visual? Quais? 

6. Você considera que sua prática pedagógica inclui a criança com deficiência 

visual? De que forma? 

7. Quais as suas necessidades de formação para o trabalho junto a crianças com 

deficiência visual? 
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