
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO E INCLUSÃO EM CONTEXTOS EDUCACIONAIS 

 

 

 

 

MARIANE DE ARAÚJO SOARES 

 

 

 

 

O ESPELHO TEM DUAS FACES: REFLEXO DO PAPEL DE PAIS E 

PROFESSORES NA 

ESCOLARIZAÇÃO DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL NOS ANOS FINAIS 

DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL/RN 

2019 



 
 
 

 

MARIANE DE ARAÚJO SOARES 

 

 

 

O ESPELHO TEM DUAS FACES: REFLEXO DO PAPEL DE PAIS E 

PROFESSORES NA 

ESCOLARIZAÇÃO DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL NOS ANOS FINAIS 

DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN), como requisito parcial para obtenção 
do grau de Mestre em Educação. 
Orientadora: Profa. Dra. Luzia Guacira dos Santos Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal/RN 

2019 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN  

Sistema de Bibliotecas - SISBI 

Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Setorial Moacyr de Góes - CE 

 

  Soares, Mariane de Araújo.  

   O espelho em duas faces: Reflexo do papel de pais e 

professores na escolarização de crianças com deficiência visual 

nos anos finais do ensino fundamental / Mariane de Araújo 

Soares. - 2019.  

   105 f.: il.  

 

   Dissertação (mestrado) - Programa de Pós-Graduação em 

Educação, Centro de Educação, Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, 2019.  

   Orientador: Profa. Dra. Luzia Guacira dos Santos Silva.  

 

 

   1. Educação especial - Dissertação. 2. Educação inclusiva - 

Dissertação. 3. Deficientes visuais - Dissertação. 4. Inclusão 

Escolar - Família - Dissertação. I. Silva, Luzia Guacira dos 

Santos. II. Título.  

 

RN/UF/BCZM                                    CDU 376-056.262 

 

 

 

  

     



 
 
 

 

MARIANE DE ARAÚJO SOARES  

 

 

O ESPELHO TEM DUAS FACES: REFLEXO DO PAPEL DE PAIS E 

PROFESSORES NA 

ESCOLARIZAÇÃO DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL NOS ANOS FINAIS 

DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN), como requisito para obtenção do grau de Mestre em 
Educação. 
Área de Concentração: Educação Inclusiva. Linha de Pesquisa: 
Educação e Inclusão em contextos educacionais. 

Orientadora: Profa. Dra. Luzia Guacira dos Santos Silva. 
 

 

Aprovada em: _____/______/______ 

 

Banca Examinadora 

__________________________________________________________ 

 
Profa. Dra. Luzia Guacira dos Santos Silva – UFRN 

 
__________________________________________________________ 

Profa. Dra. Verônica Maria de Araújo Pontes – IFRN/ UERN  

__________________________________________________________ 

Profa. Dra. Lúcia de Araújo Ramos Martins – UFRN 

__________________________________________________________ 

Prof. Dr. Eduardo Gomes Onofre - UEPB 

__________________________________________________________ 

Profa. Dra. Rita de Cássia Barbosa Paiva Magalhães - UFRN 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A minha família por todo o apoio, em 

especial a minha mãe e a minha avó Rita 

por toda força e carinho que me tem 

dedicado. 

A meu esposo Daniel, por ter embarcado 

comigo nessa jornada acadêmica e ter me 

dado todo o suporte necessário para a 

conclusão desse ciclo. 



 
 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a DEUS, por ter sido minha fortaleza nos momentos de angústia e 

por ter permitido a conclusão dessa fase acadêmica de maneira tão serena. 

Obrigada, Senhor, por todas as bênçãos em minha vida. 

À minha FAMÍLIA, por ter me dado todo o apoio, carinho e confiança. Em 

especial a minha mãe e a minha avó, por sempre terem acreditado em mim. 

Obrigada por tudo! Essa conquista é nossa e foi por vocês! 

A DANIEL, meu esposo, que esteve ao meu lado durante todo esse ciclo, me 

apoiando, dando força. Agradeço por sua enorme paciência e por muitas vezes ser 

meu maior incentivador. Obrigada, meu amor, este título também é seu! 

Ao meu irmão ARTUR, que é minha fonte de inspiração e luz na minha vida! 

Te amo, meu irmão! 

À minha querida orientadora, a professora LUZIA GUACIRA, pela 

oportunidade, compreensão, atenção e dedicação com meu trabalho. A senhora é 

um ser de luz que transmite serenidade e competência por onde passa! Obrigada 

por todos os ensinamentos! 

À professora RITA MAGALHÃES, que me apresentou ao mundo da Educação 

Inclusiva e fez com que eu me apaixonasse pela área. 

Aos PROFESSORES que participaram dos seminários, dando valorosas 

contribuições para o trabalho! Muitíssimo obrigada! 

À queridíssima amiga GÉSSICA FONSECA, pelas palavras de conforto e 

pelos gestos de apoio! Obrigada, irmã que a vida me deu! 

Aos colegas de pós-graduação que estiveram comigo durante todo o 

percurso, compartilhando saberes e angústias. Em especial, à LINDA CARTER, 

ERLANE, KATARINA E FRANKLÂNDIA, por estarem sempre prontas a me ouvir e 

ajudar durante essa caminhada. Obrigada, meninas, vocês foram essenciais! 

À minha querida amiga ALANE, por estar sempre com uma palavra de 

conforto e incentivo. 

À minha amiga JULIANA LOPES, por ser sempre a responsável por me trazer 

boas novas e pelas palavras de incentivo ao longo da jornada. 

A toda a EQUIPE da Escola Madre Fitzbach que esteve comigo em grande 

parte desse processo. Em especial, à KATIENE MIRANDA e à CONCEIÇÃO 

VARELLA, pela compreensão nos momentos de ausência, pelo incentivo, pelas 



 
 
 

 

energias positivas, enfim, por tudo que vocês representam de maravilhoso em minha 

vida! Enorme gratidão a vocês! 

À EQUIPE do Núcleo de Educação da Infância (NEI/Cap- UFRN) pelo 

acolhimento. Em especial, à professora BÁRBARA COUTINHO, pela compreensão e 

incentivo nessa reta final de curso. Também à professora KAROL NASCIMENTO, 

pelas descrições de algumas imagens! Muitíssimo obrigada! 

À GESTÃO da escola em que foi realizada a pesquisa, AOS PROFESSORES 

e às mães que participaram concedendo-me as entrevistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ninguém caminha sem aprender a 

caminhar, sem aprender a fazer o caminho 

caminhando, refazendo e retocando o sonho 

pelo qual se pôs a caminhar”. (Paulo Freire) 



 
 
 

 

RESUMO 

A interação entre família e escola é fator primordial para o bom desempenho do 
estudante público alvo da Educação Especial, uma vez que ela contribui de maneira 
positiva para a efetivação dos princípios basilares da inclusão escolar. Porém, para 
que realmente tal interação ocorra e as crianças possam ter avanços significativos 
em seu desenvolvimento, se faz necessário que pais e professores comunguem de 
concepções positivas em relação à condição biológica e capacidades de 
aprendizagem dos estudantes. Esta investigação parte da seguinte questão 
norteadora: Como pais e professores de uma escola pública de Natal/RN percebem 
o papel de cada um no processo de escolarização de estudantes cegos? O estudo 
teceu-se considerando a abordagem qualitativa e descritiva (TRIVIÑOS,1987), por 
meio da pesquisa do tipo exploratória (GIL,2008), tendo como método o estudo de 
caso (YIN, 2001). Busca-se analisar a percepção de pais e professores sobre o 
papel de cada um e de si mesmos no processo de inclusão escolar de estudantes 
com cegueira. Para a construção dos dados, utiliza-se a entrevista semiestruturada 
(MANZINI, 2004), aplicada com duas mães de estudantes cegos matriculados nos 
Anos Finais do Ensino Fundamental e com seis de seus professores. A análise dos 
dados se deu considerando os princípios da análise de conteúdo (BARDIN, 2011). 
Os resultados do estudo mostram que a relação entre pais e professores 
teoricamente precisa ser articulada entre si para que possa haver um bom 
desenvolvimento de aprendizagem dos estudantes cegos envolvidos no processo 
escolar. Porém, na escola, campo de pesquisa, o contato entre as mães de tais 
estudantes e os professores ainda é muito fragilizado. Faz-se indispensável que 
toda a equipe escolar estreite os laços com as famílias, através de formações, 
conversas individuais, oficinas, feiras culturais para que o elo entre família e escola 
seja consolidado e praticado no cotidiano escolar. 
 
Palavras-Chave: Inclusão Escolar. Família. Escola. Estudantes cegos. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ABSTRACT 

 
The interaction between school and family is a key factor for the good performance of 
special education students, since it contributes positively to the accomplishment of 
the main precepts of school inclusion. Nevertheless, a successful interaction 
between the educating sides and a significant progress in children’s development 
require that parents and teachers share positive conceptions regarding the biological 
condition and learning capabilities of students. Therefore, this study aims to analyze 
how parents and teachers from public school in Natal, RN understand their 
respective role in the process of educating blind students. For this purpose, the study 
was conducted by means of a qualitative and descriptive approach based on Triviños 
(1987), through an   exploratory research based on Gil (2008) and using as 
methodology the case study based on Yin (2001). Furthermore, this research seeks 
to analyze the perception of parents and teachers regarding their respective roles in 
the process of school inclusion of blind students. The data collection was gathered 
using semi-structured interviews based on Manzini (2004). These interviews were 
conducted with two mothers of blind students enrolled in the last years of elementary 
school and six of the students’ teachers. In addition, the data analysis followed the 
fundamentals of content analysis based on Bardin (2011). The results showed that 
the relation between parents and teachers needs to be articulated in order to 
accomplish a solid education of the students involved in the school context. 
Nevertheless, the school environment demonstrated that the relation between the 
mothers of the students and their teachers is still quite fragile. At last, it is necessary 
for all school staff to narrow the relation with the students’ family through workshops,  
individual conversations, courses or cultural fairs, since the bond between family and 
school can be strengthened and applied in daily school life. 
 
Keywords: School inclusion. Family. School. Blind students. 
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1 INTRODUÇÃO: O ESPELHO TEM DUAS FACES 

 

É de consenso em meio a educadores e estudiosos que a interação entre a 

família e a escola é fator primordial para o bom desempenho do aluno. Tal parceria 

contribui positiva e efetivamente para a inclusão escolar de crianças público alvo da 

Educação Especial: meninos e meninas com deficiência, outros com transtornos 

globais do desenvolvimento, pessoas com altas habilidades/superdotação (BRASIL, 

2008), colaborando para o alcance dos objetivos necessários ao desenvolvimento da 

aprendizagem (MATURANA, 2015; SIGOLO; OLIVEIRA, 2008). 

Porém, para que realmente a interação ocorra e as crianças possam ter 

avanços significativos em seu desenvolvimento, faz-se necessário que pais e 

professores comunguem de concepções positivas em relação à condição biológica e 

à capacidade de aprendizagem das crianças. A escola, por sua vez, poderá orientar 

a família sobre as inúmeras possibilidades que tais crianças têm de avançar mesmo 

quando possuem um grau severo de deficiência (GLAT; PLESTCH, 2004). 

Sabemos que a família tem papel fundamental no desenvolvimento da criança, 

logo, compreendemos ser através da perspectiva positiva ou negativa e dos 

ajustamentos à realidade que a criança com deficiência tenderá a tornar-se mais 

limitada ou estimulada a avançar. 

A principal importância da influência familiar reside no fato de a mesma 

proporcionar “através de seu ambiente físico e social, as condições necessárias ao 

desenvolvimento da criança independente de qual condição humana se encontre” 

(HOLLERWEGER e CATARINA, 2014. p. 06). É notório também que não é somente 

na família que a criança deve ser aceita, mas também dentro do contexto social 

mais amplo, exercendo seu direito à cidadania. Para Hollerweger e Catarina (2014), 

 

A escola, depois da família, é o espaço primeiro e fundamental para o 

processo de socialização da criança. Todo o trabalho realizado pela escola 

terá maior êxito, se acompanhado diretamente pelos membros da família.  

Essa parceria entre escola e família transmite segurança à criança e 

permite a ela desenvolver suas habilidades de forma mais tranquila. 

(HOLLERWEGER; CATARINA, 2014, p. 10) 

 

Assim, a escola é um espaço de interação com o outro. Nesse processo, a 

pessoa com deficiência poderá contar com parceiros mais experientes, como os 
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professores regentes e de apoio. Estes lhes asseguram gradativamente a 

apropriação de variados elementos historicamente concebidos em sua cultura: 

formas de relações sociais cotidianas, costumes, linguagem, valores, técnicas e 

conhecimentos (VYGOTSKY, 1998). 

Por atuarmos como professores em um contexto escolar onde há crianças 

com deficiência, enveredamos pelos caminhos da pesquisa. O intuito é investigar 

mais minuciosamente a relação entre família e escola, objetivando compreender 

como ocorre “a interação, a participação e a percepção da família e dos professores” 

no contexto escolar.  

Segundo Beaud e Weber (2007, p. 28), na escolha do tema e do campo de 

pesquisa, é essencial entrar em contato com o “eco de sua experiência, remeter, de 

alguma forma, à sua história pessoal ou familiar, ao seu roteiro de vida (escolar, 

social, esportivo, amoroso, etc.).”  

O interesse pela temática da Educação Inclusiva iniciou-se no período da 

graduação em Pedagogia (2010-2014), quando ingressei como bolsista de iniciação 

científica na Base de Pesquisa sobre Educação de Pessoas com Necessidades 

Educacionais Especiais.  Na base, tivemos nosso primeiro contato com os estudos 

acerca da deficiência e da educação inclusiva. Posteriormente, cursamos a 

disciplina “Educação Especial em uma perspectiva Inclusiva”, a qual serviu para 

ampliarmos o conhecimento acerca da história da pessoa com deficiência e da luta 

dos movimentos sociais para uma educação inclusiva. 

Em um dos trabalhos desenvolvidos na base de pesquisa, fomos a campo em 

uma escola que tinha um grande número de pessoas com deficiência visual. O 

desdobramento dessa ação gerou o nosso Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 

que teve como título: “Trajetória de professores com deficiência visual: pistas para 

compreender a formação da sua identidade”. 

A vivência em sala de aula como docente dos anos iniciais de uma 

Organização Não Governamental (ONG) que tem seu foco na criança com 

deficiência, bem como as leituras referentes ao tema também contribuíram para o 

interesse em pesquisas no campo da Educação Especial e Educação Inclusiva. 

A leitura do texto: “Educação especial e a relação família – escola: Análise da 

produção científica de teses”, escrito por Maturana e Cia (2015), foi determinante 

para a proposição do nosso objeto da pesquisa: a relação família e escola. O 
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resultado de tal estudo demonstrou a necessidade de pesquisas que envolvessem a 

percepção de professores e familiares sobre o papel de cada um no processo de 

inclusão escolar.  

Logo, a partir da leitura do texto, utilizando os descritores: “família, deficiência 

visual, cegueira e inclusão”, partimos para a busca de produções científicas, 

delimitando o período compreendido entre 2011 e 2016. A busca se deu no banco 

de dados do Portal de Periódico e no Banco de Teses e Dissertações da Comissão 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), e nos periódicos: 

Revista Eletrônica Scielo, Revista de Educação Especial, Revista Brasileira de 

Educação, Revista Brasileira de Educação Especial, Educação e Realidade, 

Educação e Sociedade, Educação e Pesquisa, Educação em Revista, Educação em 

questão, Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Revista Ibero Americana, Rev. 

Gaúcha Enfermagem e Psicologia  Escolar Educacional.  

No levantamento de teses e dissertações sobre o tema em apreço, só foram 

encontradas duas teses dentre as quais uma estabelecia relação com família e 

cegueira. 

A tese intitulada “A família e o desenvolvimento da criança cega”, de Sheila 

Correia de Araújo (2012), parte do pressuposto de que o lar é o primeiro ambiente 

ao qual a criança pertence e onde lhe são oferecidas informações culturais, sociais e 

morais, transmitidas através de gerações. Ao nascer uma criança cega, 

repercussões ao seu desenvolvimento serão promovidas, primeiramente, por seus 

familiares. 

A segunda tese de título: “A participação feminina no processo de inclusão 

escolar de crianças com deficiência”, de Sheila de Quadros Uzeda (2013), aborda 

uma investigação da participação de mães e avós no processo de inclusão escolar 

de crianças com deficiência visual, na Educação Infantil, articulando com questões 

socioeconômicas e de gênero. 

Com relação às pesquisas realizadas nas revistas, foram encontrados três 

artigos voltados para a temática estudada, porém apenas um artigo foca na criança 

cega.  

Silva e Dessen (2014), em seu texto “Relações familiares na perspectiva de 

pais, irmãos e crianças com deficiência”, abordam como o desenvolvimento das 

crianças com deficiência é influenciado pelas relações familiares e, sobretudo, pelo 
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modo como os pais lidam com a criança e a deficiência. No entanto, apesar de sua 

importância, pouco é conhecido sobre o funcionamento global dessas famílias. Esse 

estudo teve como objetivo investigar as características das relações familiares de 

crianças com deficiência (auditiva, intelectual, física, múltipla e visual) na perspectiva 

das mães, dos pais, dos irmãos e das próprias crianças com deficiência, priorizando 

as relações nos subsistemas parental, conjugal e fraterno. 

Já o artigo “Mães de crianças com deficiência visual: dificuldades e facilidades 

enfrentadas no cuidado” (PINTANEL; XAVIER, 2013) teve como objetivo conhecer 

as dificuldades e facilidades enfrentadas pelas mães de crianças com deficiência 

visual (DV) no cuidado.  

Com base no levantamento dos trabalhos científicos, não foram encontradas 

dissertações, teses ou artigos que discutam sobre o papel de pais e de professores 

na escolarização de crianças cegas, a partir de suas próprias perspectivas. O que 

imprime um caráter inédito à pesquisa que propomos, a partir da seguinte questão 

norteadora: Como pais e professores de uma escola pública de Natal/RN percebem 

o papel de cada um no processo de escolarização de estudantes cegas? 

Isso porque acreditamos que a forma como veem a si mesmos e, um ao 

outro, frente à escolarização de estudantes cegos, tem influência direta no sucesso 

ou fracasso do processo de escolarização. Isso nos faz refletir sobre a importante 

contribuição que a nossa pesquisa poderá oferecer para o estreitamento dos laços 

entre escola e família no âmbito escolar. Assim como aos educadores e pais que se 

envolverem na pesquisa, mais clareza sobre o que considerar no ensino e na 

relação escolar cotidiana junto aos estudantes com cegueira. Aos pais, em 

específico, mais firmeza sobre como poderão colaborar no processo de 

escolarização individual de seus filhos. 

Após o levantamento bibliográfico acima abordado, realizamos os trâmites 

legais para o início da investigação: a busca de autorização da Secretaria de 

Educação do Estado do Rio Grande do Norte, para fazer a pesquisa. Em seguida, a 

construção dos termos de confidencialidade e a submissão do projeto de pesquisa 

ao comitê de ética, aprovado sob o número:  93388518.6.0000.5292 

 



 
 
 

18 
 

 

 

1.1 APORTE TEÓRICO METODOLÓGICO 

 

A pesquisa empreendida é de abordagem qualitativa, do tipo exploratória. 

Tem como características desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, 

tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis 

para estudos posteriores (GIL, 2008). Como método para explicitar os caminhos 

metodológicos do desenvolvimento da investigação, optamos pelo Estudo de Caso.  

Para Triviños (1987), a pesquisa qualitativa tem várias denominações e o 

pesquisador deve estar atento a elas. Dependendo do enfoque, rejeitam total ou 

parcialmente o ponto de vista quantitativo no âmbito educacional: 

 

A pesquisa qualitativa é conhecida também como "estudo de campo", 
"estudo qualitativo", "interacionismo simbólico", "perspectiva interna", 
"interpretativa", "etnometodologia", "ecológica", "descritiva", "observação 
participante", "entrevista qualitativa", "abordagem de estudo de caso", 
"pesquisa participante", "pesquisa fenomenológica", "pesquisa-ação", 
"pesquisa naturalista", "entrevista em profundidade", "pesquisa qualitativa e 
fenomenológica", e outras que apontaremos posteriormente. Naturalmente, 
não pretendemos ser exaustivos na busca das denominações da pesquisa 
qualitativa. E tampouco vamos definir aquele tipo de pesquisa que melhor 
representaria o enfoque qualitativo. Sob esses nomes em geral, não 
obstante, devemos estar alertas em relação, pelo menos, a dois aspectos. 
Alguns desses enfoques rejeitam total ou parcialmente, o ponto de vista 
quantitativo na pesquisa educacional; e outros denunciam, claramente os 
suportes teóricos sobre os quais elaboraram seus postulados interpretativos 
da realidade. (TRIVIÑOS, 1987, p.124) 

 

A pesquisa qualitativa não se preocupava com dados numéricos, mas com o 

aprofundamento da compreensão de um grupo social. Esta pesquisa tem como uma 

de suas características o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de 

uma organização, pois o pesquisador que utiliza métodos qualitativos, busca explicar 

o porquê das coisas (SILVEIRA, CORDOVA, 2009). 

Desse modo, a pesquisa qualitativa busca compreender o motivo de 

determinada situação, levando em consideração a historicidade, o contexto e 

sempre exercendo uma reflexão sobre os resultados que vão surgindo. Tal 

perspectiva nos fez optar pelo procedimento do estudo de caso que, segundo Gil 

(2008), caracteriza-se pelo estudo profundo, amplo e detalhado de um grupo de 

pessoas, programas ou instituição para descobrir o motivo de uma situação. Em 
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nosso caso, é o de verificar qual percepção os pais e os professores têm do papel 

de cada um e de si mesmos no processo de escolarização de estudantes cegos.  

Adotamos como técnica de construção de dados a entrevista semiestruturada, 

por ela permitir uma interação social, verbal e não verbal, que ocorre face a face 

entre o pesquisador e o entrevistado. Com ela, é possível atingir o objetivo central 

da pesquisa, ou seja, analisar como pais e educadores percebem o papel de cada 

um e de si mesmos no processo de escolarização de estudantes com cegueira. 

Para tanto, elaboramos um roteiro da entrevista cujas questões foram 

divididas em três blocos: “a família”, “a escola” e “a relação entre família e escola”, a 

fim de que obtivéssemos acesso a informações pessoais das famílias representadas 

e a percepção dos docentes em relação à temática investigada.  

Para alcançar o objetivo central da pesquisa e responder aos 

questionamentos e seu problema, elencamos os seguintes objetivos específicos: 

 Conhecer e descrever a percepção sobre o papel que professores e pais de 

alunos atribuem a si mesmos e ao outro, na escolarização de estudantes 

cegos. 

 Indicar os aspectos da percepção sobre o papel que professores e pais de 

estudantes cegos atribuem a si mesmos e ao outro, os quais poderão 

interferir positiva ou negativamente no processo de inclusão escolar desses 

estudantes.  

 Descrever as sugestões de pais e professores, sujeitos da pesquisa, sobre 

como estreitar os laços entre família /escola. 

Para a análise dos dados, utilizamos os procedimentos da análise de 

conteúdo que, segundo Bardin (2011): 

 

[...] 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. (BARDIN, 2011, p.31) 

 

A análise de conteúdo envolve várias técnicas de coletas de dados, entre elas 

utilizamos a entrevista semiestruturada e a análise de um documento da escola, o 

Projeto Político Pedagógico (PPP). Ainda com base em Bardin (2011), fizemos a 

triangulação dos dados por meio das categorias. A categorização, por sua vez, tem 
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como objetivo fornecer, por condensação, uma representação simplificada dos 

dados brutos.  

Desse modo, a nossa investigação tem grande valor, pois irá contribuir com 

estudos que discutam a temática escola e família. Além de promover uma reflexão 

sobre as práticas docentes e a formação continuada articulada com a inclusão. 

Para organização e melhor compreensão do estudo em apreço, estruturamos 

o texto dissertativo em três capítulos.  

No capítulo introdutório: O espelho tem duas faces - começamos situando o 

tema, descrevendo as motivações, os objetivos, o delineamento metodológico, e a 

forma de organização do trabalho. No segundo capítulo: Reflexos no espelho: escola 

e família no decorrer da história - abordamos a relação da família e da escola, 

historicamente, fazendo uma contextualização até chegar na contemporaneidade. 

Além de dialogar com as políticas de inclusão e o papel da família na educação 

escolar. No terceiro capítulo: As duas faces do espelho no campo de pesquisa - 

neste capítulo trazemos o campo de pesquisa no qual atuamos, a caracterização da 

escola, dos sujeitos, a percepção dos professores sobre o papel dos pais e a 

percepção da família sobre o papel dos professores, e a triangulação dos dados, o 

reflexo das duas faces pesquisadas. 

Finalizando, trazemos as considerações finais, nas quais descrevemos 

algumas reflexões mostradas através dos resultados da pesquisa e do aporte teórico 

estudado, indicando novos caminhos acerca da relação entre família escola no 

processo de aprendizagem do estudante com cegueira. Também apontamos alguns 

desdobramentos que permitem dar continuidade acerca da temática discutida ao 

longo do trabalho. 
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2 REFLEXOS NO ESPELHO: ESCOLA E FAMÍLIA NO DECORRER DA HISTÓRIA 

 

Neste capítulo, iremos abordar sobre a origem da família, suas mudanças, 

seus modelos contemporâneos e as políticas que fizeram com que a família tivesse 

espaço dentro do ambiente escolar. Assim, delineamos nossa trajetória por meio de 

um olhar que por um longo período sustentou a família como um grupo social 

imutável. Desse modo, buscaremos refletir as mudanças ocorridas no mundo familiar 

nos mais diferentes contextos. Iremos refletir sobre como a família emergiu na 

escola e a sua importância para o desenvolvimento do sujeito. 

 

2.1 AS ORIGENS DOS GRUPOS FAMILIARES 

 

A família é o primeiro grupo social ao qual somos apresentados. A expressão 

família, etimologicamente, deriva do latim famiIlus e significa “escravo doméstico”.  

Essa expressão foi criada pelos romanos para designar uma nova tribo social que 

tinha o chefe com o domínio sobre a mulher e seus filhos. Segundo o dicionário 

online Michaelis (s./a.), família é um “Conjunto de pessoas, em geral ligadas por 

laços de parentesco, que vivem sob o mesmo teto”. 

Segundo Engels (2002, p. 34), “a família é o elemento ativo. Nunca 

permanece estacionária, mas passa de uma forma inferior a uma forma superior, à 

medida que a sociedade evoluiu de um grau mais baixo para outro mais elevado”.  

Ou seja, esse elemento ativo sempre está numa dinâmica que lhe permite 

mudanças no decorrer do tempo e das transformações sociais. 

Sabemos que em consequência dessas transformações sociais alguns grupos 

familiares foram extintos, mas entender esses grupos é fundamental para 

compreender as estruturas familiares atuais. 

Ao longo da história, a organização estrutural da família vem sendo 

modificada. Engels (2002), ao estudar a família, a divide em alguns grupos: a família 

consaguínea, a família pré-monogâmica, a família monogâmica. De acordo com 

essa divisão, a família consanguínea se separa pelo conjunto de gerações: avós, 

avôs, na qual era permitido as relações sexuais entre os membros familiares. Tal 

família desapareceu e deu lugar a família punaluana. 

A família punaluana proibiu a união sexual entre irmãos, processo que foi 

ocorrendo paulatinamente. Começou a indicar graus de parentesco e a reconhecer a 
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descendência por meio da linhagem materna. Esse grupo se transforma numa gens, 

ou seja, constituiu-se num círculo fechado de parentes consanguíneos no qual não 

se pode contrair matrimônio entre si (ENGELS, 2002). 

Na família sindiásmica, começaram a se formar uniões por pares. Era 

permitida a poligamia e o casamento passou a ser uma forma de manter para si sua 

esposa, ou seja, o homem tinha o direito de ter quantas mulheres ele quisesse e sua 

esposa teria que ser fiel a ele. Conforme Engels (2002), 

 

Um homem vive com uma mulher, mas de maneira tal que a poligamia e a 
infidelidade ocasional continuam a ser um direito dos homens, embora a 
poligamia seja raramente observada, por causas econômicas; ao mesmo 
tempo, exige-se a mais rigorosa fidelidade das mulheres, enquanto dure a 
vida em comum, sendo o adultério destas cruelmente castigado. (ENGELS, 
2002, p. 50) 

 

Nesse grupo, os homens começaram a ter dificuldades para encontrar 

mulheres, começando, assim, o seu rapto e comercialização. Quando ficam 

comprometidos, tanto o homem quanto a mulher só ficam sabendo do casamento 

quando chega o dia do matrimônio. A família sindiásmica se extinguiu e deu origem 

à família monogâmica, que tem como principal característica o homem como chefe 

familiar e sua principal função a procriação. Percebemos que na conjuntura familiar 

supracitada os sentimentos afetivos não era fator primordial para a união, mas sim 

um mecanizado, marcado pelos afazeres e trabalhos de sobrevivência. 

Para Sarti (2003, p. 40), “a família vai ser a concretização de uma forma de 

viver os fatos básicos da vida, ela se relaciona com o parentesco, mas não se 

confunde com ele”. Já Levi Strauss (1982) afirma que família vai além dos laços 

sanguíneos, pois não é um fator só biológico, mas um fator cultural. As famílias se 

constituem por meio dos grupos de natureza social. 

Caetano e Yaegashi (2014) dizem que a família é o núcleo social no qual a 

criança desenvolve seus valores éticos e sociais. Também defendem que é na 

família que se definem os valores que irão acompanhar o indivíduo por toda a sua 

existência: 

 

É no seio familiar, portanto, que a criança aprende sobre as normas 
sociais, forma sua personalidade e seu caráter e adquire valores que 
compreendem a sociedade na qual está inserida. [...] faz parte dela a 
transmissão de valores da sociedade na qual o sujeito está inserido. 
(CAETANO E YAEGASHI, 2014, p.108) 
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A família tradicional foi hegemônica durante grande parte do século XX. As 

relações entre pai, mãe e filho eram muito fortes. Porém, essa família tradicional foi 

dando lugar a outras. As mães ganharam outro papel, os filhos começaram a 

reivindicar, ganhando direito para fazer suas escolhas (TURKENICZ, 2011). Outros 

fatores que contribuíram muito para uma nova formação de família foi o aumento 

dos divórcios, a inserção da mulher nas universidades e as técnicas contraceptivas. 

A mulher conquista o direito de poder ter ou não filhos. 

A partir do século XIX e início do século XX, como consequência das 

mudanças políticas e sociais que estavam acontecendo no mundo, as famílias 

trabalhadoras em sua grande massa nas indústrias das cidades também acabaram 

adotando o modelo de família nuclear burguesa (SKYMANSKI, 2007). 

Com a primeira Guerra Mundial (1914-1918) e o grande número de homens 

que não voltaram para seus lares, as mulheres tiveram a necessidade de enfrentar o 

mercado de trabalho para sobreviver. Turkenicz (2011, p.14) afirma que 

 

A luta pela sobrevivência impôs um caráter de necessidade daquilo que até 
então poderia não ser mais uma opção. Dessa maneira, promoveu um 
movimento de ampliação de horizonte das mulheres, tanto na direção do 
mercado de trabalho quanto na configuração dos novos perfis familiares. 
(TURKENICZ, 2011, p. 14) 

 

Na contemporaneidade, as mudanças estruturais das famílias vêm ocorrendo 

por meio da perda da tradição. Fatores como o amor, o casamento, o trabalho, o 

sexo, começam a fazer parte de um processo individual (SARTI, 2006), gerando 

conflitos inexistentes na sociedade moderna na qual os papeis familiares já eram 

predeterminados. Ou seja, o homem é o ser patriarcal que tem a autoridade sobre o 

seu grupo familiar. 

Atualmente, existem diversas configurações familiares: a monoparental, 

multiparental, parental e homoafetiva. A família monoparental é composta somente 

pelo pai ou pela mãe junto com o seu filho. As famílias multiparentais são compostas 

por membros de outras famílias (filhos de outros casamentos, padrastos, 

madrastas). A família parental é formada por laços sanguíneos e a família 

homoafetiva formada por pessoas do mesmo sexo. 

A família deixou de ser uma organização reprodutora e passou a 

consumidora. Agora, ela “produz e reproduz o capital, ou seja, ela pode ser 
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considerada produtora dos bens materiais e culturais, enquanto, ao mesmo tempo, 

pode ser uma consumidora de determinados bens” (OLIVEIRA, 2009, p. 27). 

A nova maneira da conjuntura familiar foi consequência das transformações 

econômicas que tiveram grande impacto. A presença da mulher começou a ganhar 

força no mercado de trabalho passando a ajudar ou mesmo a assumir o orçamento 

doméstico, o que permitiu a reestruturação da dinâmica familiar. Surge a 

compreensão de que na família todos devem cooperar para seu mútuo sustento 

(DURHAN, 1986). O trabalho da mulher passa a ser uma necessidade nas despesas 

domésticas. Assim, “a família tornou-se unidade de consumo na lógica do sistema 

capitalista” (Oliveira, 2009, p.32). 

O início da família se dá através do matrimônio ou da união estável. Podemos 

afirmar que o casamento é “uma instituição antiga, nascida dos costumes, 

incentivada pelo sentimento moral e religioso e na atualidade completamente 

incorporada ao direito pátrio”. É considerado uma  

 

Condição jurídica para existência de certos direitos e, no sentido social, 
pode ser entendido como uma manifestação de vontade conjunta, 
subordinada a inúmeros pré-requisitos e a uma cerimônia civil que, 
cumpridas certas formalidades, substancia e legitima uma união de 
pessoas. (JUSBRASIL, 2018, p. 01)  

  

 Conforme diz a atual Constituição Brasileira de (1988), no artigo 226: A 

família nele constituída tem total amparo legal 

 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
§ 1º O casamento é civil e gratuita a celebração. 
§ 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. 
§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre 
o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua 
conversão em casamento. 
§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada 
por qualquer dos pais e seus descendentes. (BRASIL, 1988) 

 

Com a Resolução nº 175 de 14 de maio de 2013, é permitida a realização de 

casamentos homoafetivos. Em seu Art. 1º reza que: “É vedada às autoridades 

competentes a recusa de habilitação, celebração de casamento civil ou de 

conversão de união estável em casamento entre pessoas de mesmo sexo”. 

Fortalecendo, portanto, uma nova estrutura familiar. 

Percebemos que ao longo dos anos, a família, como instituição, teve uma 

grande reestruturação em sua configuração e em seu papel. Atualmente, é 
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impossível pensar no grupo social “família” e lembrar de uma estrutura única, imóvel. 

Com o mundo globalizado, capitalista e no qual a mulher luta por seu espaço além 

dos muros do lar e, conjuntamente com homens batalha por outras formas de 

relação familiar, é primordial que esses novos tipos de famílias sejam reconhecidos. 

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) mostram que, 

desde 2005, a família tradicional deixou de ser maioria no Brasil. Na pesquisa 

realizada em 2015, esse tipo de família ocupava 42,3%, enquanto em 2005 esse 

número era por volta do 50,1%. Tais dados revelam-nos que os novos modelos de 

família vêm crescendo no país.  Em 2015, 19,9% dos lares eram compostos apenas 

por casais sem filhos, e em 14,4% havia apenas um morador. 

É válido ressaltar que cada arranjo familiar tem sua importância e nenhum é 

mais ou menos importante que o outro. As estruturas familiares surgem para o bem-

estar social de todos. Não existe um modelo ideal de família, cada um tem seu papel 

e sua importância em nossa sociedade. Corroboramos com Carvalho (2003) quando 

afirma que a família faz parte de um movimento de organização e reorganização e 

que esses movimentos dão origem aos diferentes arranjos familiares, acabando 

qualquer preconceito sobre essas novas estruturas. 

Destacamos Bruschini (1997), que delimita a família em algumas funções: a 

função econômica, a função socializadora e função reprodutora ideológica. A função 

econômica, como já foi citado anteriormente, diz respeito ao papel do homem e da 

mulher dentro da família. A família só terá a função de econômica quando exercer 

seu papel de consumidora. A função socializadora dá ênfase nas atividades que a 

família desenvolve com o sujeito que contribui para a formação da sua 

personalidade, do seu caráter e sua inserção no meio social. A função reprodutora 

ideológica diz respeito à influência que a família tem sobre o sujeito em relação à 

cultura, ideias, hábitos, gostos. Desse modo, a família é uma organização 

fundamental para a formação de opiniões.  

Assim, compreendemos a família como uma organização social que vem 

sendo reestruturada ao longo dos anos devido às transformações ocorridas no 

mundo. Ela tem como umas das principais funções contribuir para a formação social 

emocional do sujeito. 
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2.1.1 A escola e a família no Brasil  

 

Antes do século XVII, era responsabilidade da família passar para seus filhos 

os valores e os conhecimentos. “Os membros mais velhos cuidavam de transmitir os 

seus conhecimentos para os mais novos de forma a garantir o desenvolvimento de 

ações e atividades que garantissem a sobrevivência e a perpetuação do grupo.” 

(CAMPOS, 2018, p.03). Porém, nessa época, as pessoas não estavam imersas 

numa sociedade evoluída. Para Cunha (2000), os ensinamentos transmitidos eram 

apenas de sobrevivência. 

Como organização social, a família sempre esteve presente nas relações com 

outras instituições. A partir do século XVII, começou a existir um acompanhamento 

dos pais junto a seus filhos no ambiente escolar. 

Com a primeira República (1889-1930), surge no território nacional brasileiro 

a escola contemporânea. Inicialmente destinada à elite, é carregada de valores da 

cultura europeia e de maneira tradicional (CASTRO; REGATTIERI, 2009). 

As escolas primárias não atendiam à demanda da população brasileira do 

século XIX. No período colonial, as escolas só atendiam a 250 mil alunos, enquanto 

a população total era cerca de 14 milhões de habitantes, dos quais a grande maioria 

era analfabeta. Essa discrepância de desigualdade social, durante o século XIX, só 

fez aumentar. Enquanto os filhos da elite iam estudar fora do país, a população mal 

sabia assinar o seu nome.  

Com a efervescência do capitalismo, o modelo de sobrevivência supracitado 

passou a ser insatisfatório para suprir a atual demanda da sociedade moderna. Os 

conhecimentos teriam que ser mais específicos para conseguir tal feito. De acordo 

com Campos (2018, p.03): “É nesse cenário, propiciado a partir do século XVII, com 

a origem das cidades modernas, que a instituição escolar ganhou importância e 

passou a ser vista como uma continuação da educação familiar”. Desse modo, a 

escola passou a ter a função de transmitir os conhecimentos específicos e técnicos. 

O lema de governo no âmbito educacional durante o referido período era 

“instruir e civilizar”, ou seja, formar pessoas para atuarem no mercado de trabalho e 

moldá-las para o padrão da sociedade da época. Contudo, para que isso 

acontecesse, a família não poderia ficar isolada do sistema educacional do seu filho 

e os movimentos que aproximaram esse laço foram o escolanovista e o higienista.  
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Com o Movimento Sanitarista (1926), surgiu a necessidade de unir duas 

áreas: a saúde e a educação. O Brasil estava em pura ebulição da modernidade, os 

cortiços estavam sendo derrubados para dar lugar às avenidas e prédios. Porém, os 

bons hábitos de higiene nos lares faziam-se necessários para que as doenças da 

época não se proliferassem e, com esse objetivo, a educação tornou-se uma aliada 

dos médicos sanitaristas. Tal como referendado nas palavras de Campos (2018): 

 

A educação passou a ser vista como artífice para a propagação dos bons 
hábitos e costumes que as famílias deveriam adotar no interior dos lares. A 
prática empreendida pelos médicos higienistas, além de elaborar políticas 
públicas para resolver questões sanitárias, penetrava largamente nas 
escolas e nas atividades educativas. O movimento higienista adentrou no 
campo educacional, elaborando atividades e programas destinados aos 
alunos das escolas primárias. (CAMPOS, 2018, p. 08) 

 

A escola foi a principal aliada no combate aos maus hábitos de higiene e na 

orientação das práticas preventivas. Para os médicos sanitaristas, informar e orientar 

crianças era essencial, a fim de que elas levassem o discurso até em casa e, 

quando se tornassem adultos, não cometessem os mesmos erros que os pais por 

falta de informação.  

Vários intelectuais da época apoiavam a aliança entre a escola e a família sob 

a influência escolanovista, higienista ou religiosa. Entre eles estavam Cecília 

Benevides de Carvalho Meireles (1901- 1964), Profª. Armanda Álvaro Alberto (1892-

1974), Pe. Leonel Edgard da Silveira Franca (1893 – 1940) e Júlia Valentim da 

Silveira Lopes de Almeida (1862-1934). Esta última foi uma escritora brasileira que 

discorreu sobre o papel da mulher no âmbito familiar, com escritos sobre o papel de 

ser mãe, esposa, dona de casa.  

Cecília Benevides de Carvalho Meireles (1901-1964) foi uma jornalista, 

pintora, poetisa e professora, fez parte do movimento escolanovista no Brasil e 

defendeu em seus textos a noção de infância e o respeito com tal fase da vida. 

Preconizava a ideia de uma infância feliz como um dos fatores essenciais para o 

desenvolvimento do indivíduo e alertava aos seus leitores sobre o afastamento dos 

adultos com o mundo infantil (CAMPOS, 2018). Valorizava a união entre a família e 

a escola para que os pais pudessem compreender as propostas da Escola Nova e 

divulgá-las positivamente. 

Em 1930, na Era Vargas, houve o que nós chamamos de governo provisório. 

Durante esse período, a educação foi voltada para o mercado de trabalho de modo a 
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responder às demandas do capital, preparando profissionais qualificados e com 

habilidades e conhecimentos necessários para contribuir tanto no crescimento 

econômico do país quanto na realização financeira dos trabalhadores (BOUTIN e 

SILVA, 2015). É dos anos 1930 até 1937 que acontecem grandes movimentos no 

âmbito educacional: 

 

 a) Criação do Ministério da Educação e Saúde Pública; 

 b) Reforma do Ensino Secundário e do Ensino Superior (1931);  

c) Manifesto dos Pioneiros pela Educação Nova (1932); 

d) Constituição Federal de 1934;  

e) Projetos de reforma educacional oriundos da sociedade civil. 

 

Tomaremos por referência o “Manifesto dos Pioneiros”, que teve origem no 

debate político sobre a necessidade de se construir um projeto educacional para o 

país no contexto da Revolução de 1930. O debate ocorreu na IV Conferência 

Nacional de Educação, realizada no Distrito Federal, no período de 13 a 20 de 

dezembro de 1931 (GALTER, MENDES e PERIN, 2012).  

O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova foi um documento proposto por 

Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Fernando de Azevedo e outros reformistas (ao todo, 

26 intelectuais brasileiros), com foco numa campanha de renovação educacional 

para o país. “O documento foi publicado simultaneamente em vários órgãos da 

grande imprensa brasileira no dia 19 de março de 1932” (VIDAL, 2013, p. 579). 

Neste documento, a Educação foi apresentada como prioridade para solucionar os 

problemas nacionais, reflexões que defendem o espírito científico do professor. 

Nele, as finalidades da Educação são abordadas a partir da realidade de sua época, 

ao mesmo tempo em que não se defende que sejam desconstruídos os valores 

permanentes. O Manifesto pauta-se numa educação pública e de responsabilidade 

social: 

 

[...] do direito de cada indivíduo à sua educação integral, decorre 
logicamente para o estado que o conhece e o proclama, o dever de 
considerar a educação, na variedade de seus graus e manifestações, como 
uma função social e eminentemente pública, que ele é chamado a realizar, 
com a cooperação de todas as instituições sociais. (MANIFESTO DOS 
PIONEIROS, 1932, p. 45) 
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Assim, a Educação Nova traz como fundamentos principais seu caráter 

científico e organizado, considerando processos mentais, desconstruindo tendências 

passivas, intelectualistas e verbalistas da escola tradicional em busca de respeitar 

os fatores psicobiológicos do interesse da criança. Aborda a formação dos 

professores, a universidade, a vida social e a democracia. É um documento inovador 

com visão futurística. 

A relação entre a Educação e o movimento escolanovista na década de 30 

está evidente quando, desde o Manifesto dos Pioneiros, busca-se uma educação 

pública laica e gratuita, capaz de formar o indivíduo em sua integralidade, com 

equidade e igualdade. Conforme Saviani (1985, p.14), 

 

[...] a “Escola Nova” organizou-se basicamente na forma de escolas 
experimentais ou como núcleos raros, muito bem equipados e circunscritos 
a pequenos grupos de elite. No entanto, o ideário escolanovista, tendo sido 
amplamente difundido, penetrou nas cabeças dos educadores acabando 
por gerar consequências também nas amplas redes escolares oficiais 
organizadas na forma tradicional. Cumpre assinalar que tais consequências 
foram mais negativas que positivas uma vez que, provocando o 
afrouxamento da disciplina e a despreocupação com a transmissão de 
conhecimentos, acabou por rebaixar o nível do ensino destinado às 
camadas populares as quais muito frequentemente têm na escola o único 
meio de acesso ao conhecimento. Em contrapartida, a “Escola Nova” 
aprimorou a qualidade do ensino destinado às elites. (SAVIANI, 1985, p. 14) 

 

A professora Armanda Álvaro Alberto (1892-1974), também envolvida no 

manifesto dos pioneiros, deu o “ponta pé” inicial para estreitar os laços entre família 

e escola com a fundação da Escola Proletária de Meriti, na qual criou o Círculo de 

Mães. A instituição, que foi a primeira a fornecer almoço para os alunos, dispunha 

de uma biblioteca e um museu. Tais espaços eram desconhecidos numa época em 

que os alunos só aprendiam o que estava nos livros e nem se falava em pesquisa 

escolar (CASTRO; REGATTIERI, 2009). Durante esse período, foi criado o Círculo 

de pais e Professores em escolas públicas e particulares, que tinha como objetivo a 

colaboração entre familiares e educadores para atuarem lado a lado no processo 

educativo (CAMPOS, 2018). 

Uma das propostas do manifesto é abordar a função social da escola, 

reconhecendo a importância da família como organização importante no processo 

de educar: 
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A educação não se faz somente pela escola, cuja ação é favorecida ou 
contrariada, ampliada ou reduzida pelo jogo de forças que concorrem ao 
movimento das sociedades modernas. 
Numerosas e variadíssimas são as influências que formam o homem 
através da existência. Há a herança que é a escola da espécie, a família 
que é a escola de pais, o ambiente social que é a escola da comunidade. 
(MANIFESTO DOS PIONEIROS, 1932, p. 201) 

 

A função da família no processo educativo do sujeito é fundamental em 

concordância com esse trecho do manifesto dos pioneiros. A educação não é 

realizada somente na escola, tampouco sozinha também consegue desenvolver de 

maneira satisfatória o seu papel. Por isso, é essencial o laço entre família-escola ser 

indissociável.  

É importante situar que, antes do Manifesto dos Pioneiros, foi criada em 1924 

a Associação Brasileira de Educação – ABE e, como desdobramento, surge a Seção 

de Cooperação da Família, que tinha como objetivo “organizar atividades, como 

cursos, palestras e exposições, entre outros eventos, que propiciassem a 

aproximação das famílias dos alunos com a escola”. Os intelectuais da época 

precisavam do apoio das famílias para que suas ideias se propagassem. Esperava-

se que as famílias entendessem a proposta da Escola Nova e a aceitassem 

passando a difundir seus métodos de maneira positiva (CAMPOS, 2018). 

O movimento da Escola Nova tinha como um dos objetivos defender uma 

escola pública de qualidade e laica. Essa escola laica ia de encontro ao movimento 

católico do qual o Padre Leonel Franca fazia parte. Apesar disso, o movimento 

propôs algumas modificações no campo educacional e permitiu o envolvimento de 

alguns de seus membros na ABE. Entretanto, como a disputa pelo ensino religioso 

foi muito forte, os católicos foram desligados da ABE. 

 

Esse grupo defendia a religião católica como um dos meios de desenvolver 
e civilizar o país. Nessa perspectiva, os católicos penetraram nas 
discussões educacionais, pois o ensino religioso nas escolas era visto como 
um meio de difundir os ideais da cristandade, contribuindo, assim, para o 
desenvolvimento do Brasil. Além da educação, outro meio eficaz, defendido 
pelo padre, educador e escritor Leonel Franca, eram as famílias. O ideal de 
uma família católica, unida e compromissada com seus deveres e funções 
enquanto cristãos, eliminaria os males que assolavam a sociedade na 
época. (CAMPOS, 2018, p.12) 

 

Assim sendo, a família precisava de outras instituições sociais para ajudá-la 

na criação dos filhos. A igreja a e escola eram fundamentais no processo e para que 
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isso fosse realizado de maneira eficaz nem a escola nem o estado deveriam ser 

laicos.  

Em seguida, aconteceu a queda do Estado Novo (1945), que acarretou 

algumas mudanças na política brasileira. O Estado recebeu mais autonomia, o 

ensino primário passou a ser obrigatório e gratuito, o Ministério da Educação e 

Cultura passou a ter atuação independente do Ministério da Saúde e foi criado o 

primeiro Plano Nacional de Educação, propondo um modelo único de educação para 

todo o país (CASTRO e REGATTIERI, 2009). 

O governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961) deu ênfase à industrialização 

especificamente nas obras infraestruturais. Durante esse momento, o ensino foi 

pensado para ser técnico e profissionalizante. O que, segundo Cunha (1991, p.192), 

“serviria para integrar o homem na almejada civilização industrial”. Assim, a 

educação era pensada para qualificar pessoas e inseri-las no mercado de trabalho, 

especificamente na indústria, no comércio e na agricultura. 

Em 1961, no governo de Juscelino Kubitschek, foi aprovada a primeira Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação - Lei 4024, de 20 de dezembro de 1961. Apesar da 

lei aprovada, poucos recursos foram destinados à educação brasileira. Foi definido 

um novo Plano Nacional de Educação e o Programa Nacional de Alfabetização, 

elaborado pelo decreto nº 53.465, de 21 de janeiro de 1964. No entanto, o programa 

veio a ser extinto em 14 de abril de 1964. 

No final da Ditadura Militar (1964 até 1985), o número de pessoas analfabetas 

era muito alto; a falta de investimento nas escolas públicas fazia com que suas 

estruturas físicas piorassem e como consequência o ensino também era atingido. 

Em contrapartida, as escolas privadas aumentaram consideravelmente devido às 

políticas públicas de financiamento que surgiram na época (CASTRO e 

REGATTIERI, 2009). 

A desvalorização do docente com as altas jornadas de trabalho, salários 

baixíssimos e a mudança do perfil dos estudantes contribuíram para que os 

profissionais da área perdessem o encanto por sua atuação e reconhecimento social 

(CASTRO e REGATTIERI, 2009). 

Houve, então, uma grande necessidade de formação para o trabalho. Com 

isso, foram construídos vários estabelecimentos de ensino e a escola começou a 

chegar nas classes menos favorecidas. Porém, a demanda social para o ensino 
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básico foi aumentando e o poder público não atendia a todos. Por conseguinte, os 

filhos das pessoas de classe média começaram a ir para escolas particulares. 

Ao longo das décadas subsequentes, começou-se a perceber a importância 

da família sobre o ensino e a parceria entre família e escola, embora essa fase 

tenha sido de altos e baixos. Por exemplo, em época de autoritarismo, a relação 

entre a família e escola era muito sutil. A escola não ouvia nem as famílias e nem a 

comunidade. 

Com as várias mudanças sociais, culturais e políticas que ocorreram no 

mundo a partir do século XX, a estrutura da família brasileira começa a mudar 

também. A mulher ganha vários papéis, não só a de senhora matriarcal que cuida do 

lar, mas de uma mulher que começa a trabalhar fora para sustentar a casa e os 

filhos. Outras configurações de família começam a existir, as famílias com 

madrastas, padrastos e homoafetivas. “A organização das famílias passa a incluir 

novos arranjos que refletem mudanças socioculturais” (CASTRO e REGATTIERI, 

2009, p.25). 

Com essas transformações no mundo, as escolas e as famílias precisaram 

dialogar entre si para um melhor entendimento e colaboração mútuos. 

 

A presença e a participação dos responsáveis nas atividades escolares são 
cotidianas e acontecem além das instâncias formais. A relação entre 
responsáveis e profissionais da educação é cada vez mais individualizada, 
em favor não apenas do desenvolvimento intelectual da criança, mas de seu 
bem-estar emocional. (CASTRO; REGATTIERI, 2009, p. 26) 

 

Com a volta do sistema democrático na década de 1980 e com a Constituição 

Brasileira de 1988, a educação básica voltou a ser discutida, incorporando a 

educação infantil ao sistema educacional. Além de garantir o direito à educação para 

todos, sem distinção de raça, de cor e de classe.   

Desse modo, o governo brasileiro passou a ter mais dedicação à educação, 

criando, assim, novos planos e estratégias para tentar garantir tal direito para todos. 

Logo, “a democratização do ensino se traduz pela qualidade do ensino oferecido que 

viabiliza a permanência com sucesso do estudante na escola e contribui para sua 

formação cidadã” (CASTRO REGATTIERI, 2009, p. 27). 

Apesar de estarmos no século XXI e muita coisa ter avançado no âmbito 

educacional, como aumento de escolas, a criação da constituição federal (1988), a 

criação da LDB e das políticas públicas, a população brasileira ainda sofre com as 
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desigualdades sociais e a elite continua tendo acesso às melhores oportunidades. 

Por outro lado, é oferecido para a classe desprovida de recursos apenas a educação 

elementar em situação precária. Dados do IBGE (2016) apontam que 7,2% da 

população Brasileira ainda é analfabeta, o que representa a aproximadamente 11 

milhões de pessoas que não sabem ler e nem escrever. É um número muito 

expressivo quando analisamos todos os avanços ao longo dos séculos. 

 

2.2 AS POLÍTICAS DE INCLUSÃO E O PAPEL DA FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO 

ESCOLAR 

 

Ao iniciar um novo período de democratização, várias conferências, 

declarações e políticas foram sendo realizadas em prol de discutir melhorias no 

âmbito educacional brasileiro. A criança começou a ser vista como um sujeito que 

têm direitos e começou a ser protagonista da família e escola. Com isso, houveram 

transformações nas relações das famílias quanto nas relações da escola. 

Em 1990, dentro dessa perspectiva, foi criado o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), o qual tem como objetivo assegurar esses sujeitos de seus 

direitos e deveres, podendo a família ser responsabilizada pela falta do cumprimento 

de tais direitos. 

Ainda na década de 1990, durante a Conferência Mundial sobre a Educação 

Para Todos em Jontiem, na Tailândia, foi elaborada a Declaração Mundial para 

Todos. O documento afirma que a aprendizagem começa desde o nascimento, e 

isso implica em cuidados básicos nos primeiros anos da criança e da sua infância. 

Assim, é de fundamental importância reconhecer a implicação do papel dos 

educadores e das famílias. 

Como desdobramento da Declaração Mundial sobre a Educação para Todos 

(1990), a Declaração de Salamanca (1994) tem como meta principal promover a 

educação inclusiva nas escolas, na qual, devem ensinar a todos os alunos. Desse 

modo, a Declaração de Salamanca defende que a escola inclusiva é o meio mais 

eficaz para combater as discriminações.   

O documento afirma, ainda, que o sucesso de uma educação de crianças 

com necessidades educacionais especiais não está apenas na escola, mas também 

da cooperação das famílias, comunidades e profissionais de apoio. Os pais também 
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precisam de apoio para definir seus papéis. Estes últimos deveriam ser discutidos de 

maneira objetiva e clara, para que se tornem parceiros efetivos do processo de 

escolarização. No entanto, para que esses pais se tornem colaboradores, é 

imprescindível um apoio por partes dos órgãos públicos, conforme consta no texto 

da Declaração: 

 

Governos deveriam tomar a liderança na promoção de parceria com os 
pais, através tanto de declarações políticas quanto legais no que concerne 
aos direitos paternos. O desenvolvimento de associações de pais deveria 
ser promovida e seus representante envolvidos no delineamento e 
implementação de programas que visem o aprimoramento da educação de 
seus filhos. Organizações de pessoas portadoras de deficiências também 
deveriam ser consultadas no que diz respeito ao delineamento e 
implementação de programas. (SALAMANCA, 1994, p.14) 

 

A Política Nacional de Educação Especial em uma Perspectiva Inclusiva 

(2008), decorrente das recomendações da Declaração de Salamanca (1994) tem 

como objetivo o acesso, a participação e a aprendizagem dos estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação nas escolas regulares, orientando os sistemas de ensino 

para promover respostas às necessidades educacionais, garantindo a Participação 

da família e da comunidade.  

 A Lei Brasileira da Inclusão (2015) vem para tentar garantir o direito da 

participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas diversas 

instâncias de atuação da comunidade escolar. 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 9.394 de 20 de 

dezembro de 1996, a parceria entre escola e família é responsável pela 

aprendizagem do aluno: 

 

Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu 
sistema de ensino, terão a incumbência de: 
VI – articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de 
integração da sociedade com a escola; VII – informar os pais e 
responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como 
sobre a execução de sua proposta pedagógica; 
Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de:  
VI – colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e 
a comunidade 
Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática 
do ensino público na educação básica, de acordo com as suas 
peculiaridades e conforme os seguintes princípios: 
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II – participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares 
ou equivalentes. (Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 1996, p.11-12) 

 

Após 18 anos dessa versão da LDB (1996), foi aprovado o Plano Nacional de 

Educação (PNE) – Lei 13.005 25 de junho de 2014, agenda 2014- 2024, que traz nas 

metas 1, 2, 4, 7 e 19 estratégias que reafirmam o apoio da escola à família: 

 
Meta 1 – Estratégia 1.12: Implementar, em caráter complementar, 
programas de orientação e apoio às famílias, por meio da articulação das 
áreas de educação, saúde e assistência social, com foco no 
desenvolvimento integral das crianças de até três anos de idade; 
Meta 2 – Estratégia 2.9: Incentivar a participação dos pais ou responsáveis 
no acompanhamento das atividades escolares dos filhos por meio do 
estreitamento das relações entre as escolas e as famílias; 
Meta 4 – Estratégia 4.19: Promover parcerias com instituições comunitárias, 
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder 
público, a fim de favorecer a participação das famílias e da sociedade na 
construção do sistema educacional inclusivo. 
Meta 7 – Estratégia 7.28: Mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, 
articulando a educação formal com experiências de educação popular e 
cidadã, com os propósitos de que a educação seja assumida como 
responsabilidade de todos e de ampliar o controle social sobre o 
cumprimento das políticas públicas educacionais; 
Meta 19 – Estratégia 19.6. Estimular a participação e a consulta de 
profissionais da educação, alunos (as) e seus familiares na formulação dos 
projetos político-pedagógicos, currículos escolares, planos de gestão 
escolar e regimentos escolares, assegurando a participação dos pais na 
avaliação de docentes e gestores escolares (PLANO NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO, 2014, p. 52, 58, 66 e 84) 

 

Apesar do PNE já estar em vigor desde 2014, muitas dessas estratégias 

ainda não foram colocadas em prática. A escola tem se mostrado, ainda, uma 

instituição fechada e o contato com as famílias se limita aos dias de festas e 

informações sobre o rendimento dos estudantes. 

 Entendemos que para ocorrer colaboração entre as partes, é preciso que a 

escola desenvolva objetivos e estratégias para aproximar a participação das famílias 

do ambiente escolar. Os tipos de proposta de interação Escola-Família contida em 

Castro e Regattieri (2009, p.33 e 34) mostram caminhos para que essa colaboração 

exista: 
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Quadro 1 - Tipos de Proposta de Interação Escola-Família 

FOCO OBJETIVO ESTRATÉGIA RESULTADOS 

EDUCAR 
AS FAMÍLIAS 

Estabelecer espaço 
permanente de 
reflexão e 
construção sobre a 
importância da 
escola e da 
família na vida dos 
alunos. 
 
Conscientizar os 
responsáveis sobre 
seus papéis na 
educação dos 
filhos. 
 
Apresentar a 
proposta da escola. 

Convite às famílias 
para assistirem a 
reuniões, palestras 
e festas na escola. 
 
Organização de 
Encontros 
temáticos para 
ensinar às famílias 
como lidar com 
seus filhos. 

Familiares 
frequentando a 
escola com mais 
assiduidade. 
 
Aumento da 
informação 
dos responsáveis 
em relação a 
diversos assuntos 
que tocam a vida 
familiar. 
 
Maior informação 
sobre a proposta e 
as regras da 
escola. 

ABRIR A 
ESCOLA 

PARA 
PARTICIPAÇÃO 

FAMILIAR 

Fortalecer as 
condições para que 
as famílias 
participem da 
gestão da escola. 
 
Construir relação 
de colaboração das 
famílias no 
ambiente escolar, 
por meio do 
envolvimento 
voluntário dos 
responsáveis, em 
atividades da 

escola. 

Valorização da 
atuação dos 
representantes dos 
familiares 
nos conselhos 
escolares e 
outras instâncias 
deliberativas 
da escola. 
 
Envolvimento dos 
responsáveis 
em atividades para 
arrecadar 
recursos a serem 
aplicados na 
escola. 
 
Autorização de uso 
do espaço escolar 
para atividades 
de interesse da 

comunidade 

Maior participação 
(quantidade e 
qualidade) dos 
responsáveis nas 
decisões 
pedagógicas da 
escola. 
 
Maior participação 
dos familiares e 
comunidade nos 
projetos da escola. 
 
Maior entrosamento 
entre pais e 
professores com 
consequente 
fortalecimento 
da comunidade 

escolar. 

INTERAGIR 
COM A 

FAMÍLIA PARA 
MELHORAR OS 
INDICADORES 

EDUCACIONAIS 

Reduzir as taxas de 
abandono e 
repetência 
dos alunos. 
Reduzir os 
episódios de 
indisciplina dos 
alunos. 
Conscientizar os 
familiares da 

Reuniões 
envolvendo pais, 
professores e 
gestores 
educacionais 
focadas na 
aprendizagem dos 
alunos. 
 
Discussão sobre os 

Maior clareza sobre 
os papéis 
familiares e 
escolares no apoio 
à vida escolar do 
aluno. 
 
Maior credibilidade 
do trabalho da 
escola pela 
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importância 
de seu 
envolvimento 
para o sucesso 
escolar 
do aluno. 

direitos e 
deveres dos 
responsáveis em 
relação à 
escolaridade dos 
filhos. 
Busca conhecer 
melhor a 
organização e 
condição das 
famílias – 
questionários e 
visitas domiciliares. 
Articulação com 
conselho 
tutelar para cuidar 
de casos 
de infrequência e 

evasão. 

comunidade escolar 
e de entorno. 
 
Melhora do índice 
de frequência e 
participação 
dos alunos na 
escola. 
Organização de 
serviços de 
apoio escolar aos 

alunos. 

INCLUIR O 
ALUNO 

E SEU CONTEXTO 

Garantir aos alunos 
o direito a 
educação de 
qualidade e a salvo 
de 
toda forma de 
negligência 
e de discriminação. 
 
Promover ensino 
de qualidade, 
envolvendo a 
família no processo 
educativo. 

Participação da 
rede de 
proteção social 
para ajudar no 
encaminhamento 
de problemas 
familiares dos 
alunos. 
 
Educadores são 
preparados 
para conhecer 
melhor as 
condições de vida 
de seus alunos por 
meio de uma 
aproximação da 
família (visita, 
questionário, 
entrevistas etc.) 
 
As práticas 
pedagógicas e de 
gestão escolar são 
revistas em 
reuniões periódicas 
que incluem o 
conhecimento 
adquirido sobre o 
contexto dos 
alunos. 

Alunos, 
independente da 
condição familiar, 
com melhores 
condições de 
aprendizagem e 
proteção social. 
 
Políticas sociais 
mais coordenadas. 
Identificação de 
políticas 
necessárias e ainda 
inexistentes 
naquele 
território. 
 
Práticas 
pedagógicas e de 
gestão 
enriquecidas. 

Fonte: Castro e Regattieri (2009, p.33 e 34) 
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Chamamos a atenção para os quatro pontos chaves do quadro: a) educar as 

famílias, b) abrir a Escola para participação familiar; c) interagir com a família para 

melhorar os indicadores educacionais e d) incluir o aluno e seu contexto. Ao 

refletirmos sobre esses pontos, percebemos o quanto é imprescindível um olhar 

diferenciado por parte da gestão para que exista a colaboração de ambas as partes, 

no tocante à formação escolar dos estudantes com cegueira, dado as suas 

peculiaridades. 

É válido ressaltar que cada uma das partes deve assumir o seu papel. Os 

professores e a equipe gestora é que são especialistas em educação escolar. Desse 

modo, não é papel da escola culpar a família pelas dificuldades de aprendizagem 

dos conteúdos pelos estudantes. A família não pode ser condição para que a escola 

não desenvolva seu trabalho em buscar desenvolver práticas pedagógicas para 

dirimir aquelas dificuldades de aprendizagem provenientes, muitas vezes, de 

metodologias que desconsideram os saberes existentes e as diferentes formas de 

ser e de aprender dos estudantes.  

Por isso, é importante que os papéis estejam bem delineados: a escola tem a 

função de mediar o conhecimento pedagogicamente sistematizado e a família de 

ajudar a entender esse conhecimento (CAETANO e YAEGASHI, 2014). 

Com os resultados do estudo acima referido, refletimos sobre as inúmeras 

possibilidades das escolas, individualmente, adequarem e/ou criarem estratégias de 

participação das famílias, considerando à sua realidade, cultura e necessidades. 

Refletimos, também, sobre a importância de uma gestão escolar democrática que 

preza pelo desenvolvimento e bem-estar de toda a comunidade escolar, atinente 

para a referência no Projeto Político Pedagógico da participação dos pais e, no 

cotidiano escolar, da materialização das ações previstas. 

Falar de gestão escolar democrática é falar de uma gestão que envolva todos 

os participantes da comunidade escolar nas decisões a serem tomadas. É pensar 

uma gestão que é sensível à escuta e à promoção de ambientes participativos. “[...] 

o que se torna condição básica de uma gestão democrática. Dela fazem parte uma 

visão de conjunto da escola e sua responsabilidade social” (LUCK, 2006, p.27). 

Dentro dessa perspectiva de gestão democrática, é construído o Projeto 

Político Pedagógico (PPP) – um documento que norteia toda a prática operacional 

da escola, com sua corrente ideológica, objetivos, metas, processos avaliativos, tudo 
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construído coletivamente. Como afirma Veiga (2018, p.01), o PPP é “entendido 

como a própria organização do trabalho pedagógico da escola como um todo”. Na 

visão de Gadotti: 

 

Todo o projeto supõe rupturas como presente e promessas para o futuro. 
Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se, 
atravessar um período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em 
função da promessa que cada projeto contém de estado melhor do que o 
presente. Um projeto educativo pode ser tomado como promessa frente a 
determinada rupturas. As promessas tornam visíveis os campos de ação 
possível, comprometendo seus atores e autores. (GADOTTI,1994, p. 579) 

 

Compreendemos a construção do PPP como um momento de reflexão sobre 

as práticas a serem realizadas na escola e os objetivos a serem cumpridos a curto, 

médio e longo prazo. É um documento que precisa ser vivenciado e não apenas 

construído para fins burocráticos. É válido ressaltar que PPP não é um documento 

engessado, fixo. Quando se há algum tipo de mudança na estrutura da escola, é 

importante que ele seja atualizado, para que não se torne um documento arcaico 

sem uma ação intencional efetiva na escola. 

Seguindo o entendimento de Veiga (2003), compreendemos que a construção 

do PPP se destaca por três atos distintos indissociáveis para o desenvolvimento do 

processo, definidos pela autora: o ato situacional, ato conceitual e ato operacional. O 

ato situacional é o momento de estabelecer relações entre o fazer pedagógico e as 

questões referentes ao cotidiano da comunidade escolar. É o momento de descrever 

como está estruturada escola e a sua proposta de trabalho, a organização da equipe 

gestora, além de informações a respeito do sistema avaliativo. O ato conceitual é a 

definição das bases teóricas em que as práticas pedagógicas irão se nortear. Por 

último, o ato operacional, como o próprio nome já diz, incorpora as ações a serem 

realizadas que irão permitir colocar em prática as metas e objetivos propostos no 

projeto político pedagógico. 

Para a elaboração desses atos e para se valer do princípio da democracia, é 

necessário que as decisões tomadas sejam coletivas, com o apoio de todos de que 

fazem parte da instituição, gestores, professores, funcionários e pais. Concordamos 

com Biázzio e Lima (2009, p. 374) quando eles afirmam que “o processo de reflexão 

do projeto político-pedagógico deve, necessariamente, ser fruto de uma participação 

coletiva, interagindo regularmente a comunidade intraescolar com a comunidade 

extraescolar”.  



 
 
 

40 
 

Esse importante instrumento tem que ser construído pensando em toda a 

diversidade humana que se encontra na escola. E, dentro da diversidade, incluímos 

os estudantes com deficiência visual. Logo, construir o PPP levando em 

consideração também esse público, é fazer com que a escola possa desenvolver 

práticas que enveredem nos princípios norteadores do paradigma da inclusão, uma 

vez que tudo que estiver proposto no PPP precisa ser executado em conformidade 

com a LDB – Lei Nº. 9.394 de 20 de dezembro de 1996 que, em seu artigo 12, 

define, entre as atribuições de uma escola, a tarefa de “[...] elaborar e executar sua 

proposta pedagógica”, para que as propostas não fiquem só escritas no papel sem 

colocá-las em prática. 

 Para que a construção do PPP seja de fato democrático e inclusivo, destaco 

a importância de suas partes: a parte docente e a parte da família. Os docentes 

porque são eles que vão executar o que está sendo proposto no PPP, e nada mais 

coerente que eles participem dessa construção a fim de tornar o PPP uma realidade 

possível a ser realizada: 

 

O professor, portanto, ao contribuir para a elaboração do PPP, bem como 
ao participar de sua execução no cotidiano da escola, tem a oportunidade 
de exercitar um ensino democrático, necessário para garantir acesso e 
permanência dos alunos nas escolas e para assegurar a inclusão, o ensino 
de qualidade e a consideração das diferenças dos alunos nas salas de aula. 
Exercer esse papel como um dos mentores do PPP não é uma obrigação 
formal, mas o resultado de um envolvimento pessoal do professor. Nesse 
sentido, vem antes a sua disposição de participar, porque contribuir é 
reconhecer a importância de sua colaboração para que o projeto se execute 
(MONTOAN; SANTOS; MACHADO, 2010, p.12) 

 

A participação da família é uma das partes indispensáveis para a construção 

do referido documento, tendo em vista a sua relevância na formação do sujeito 

cidadão na sociedade. O envolvimento da família no processo de construção do 

PPP ainda é pouco explorado por parte das instituições educativas. Assim, “muitas 

questões dos interesses da família e comunidade extraescolar deixam ser 

problematizadas e encaminhada de forma pontual” (BIÁZZIO; LIMA, 2009, p. 374). 

Ao falar da participação das famílias na elaboração do PPP, ressaltamos aqui, 

principalmente as famílias que têm filhos com deficiência visual nas escolas. Escutar 

as dificuldades que os pais enfrentam com relação ao desenvolvimento deles, 

discutir juntos estratégias para o melhor desenvolvimento da criança na escola, 

refletir sobre determinadas práticas que não foram satisfatórias, elaborar objetivos 
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que considerem suas especificidades de aprendizagem é de fato tornar a escola 

democrática e inclusiva. Biázzio e Lima (2009, p. 381) afirmam: 

 

Considerando aqui a importância de um planejamento da ação pedagógica 
pautada na construção coletiva, há que se considerar a participação de 
forma efetiva da família enquanto instituição nesse processo. Uma escola 
que não promove a integração da comunidade escolar e não ouve os 
anseios da família não pode dizer-se democrática e tampouco garantir-se 
eficiente. Ao ignorar a realidade da comunidade intra- e extraescolar e vedar 
a sua participação, a escola reforça seu papel como veículo de promoção 
da exclusão social, ao passo que desconsidera o cenário político, histórico e 
social sob o qual se dá a prática pedagógica. (BIÁZZIO; LIMA, 2009, p. 381) 

 

A escola tem que oportunizar a participação da família nesse processo e a 

família, por sua vez, precisa compreender a sua importância de fazer parte em tal 

construção. Convidar as famílias para as questões da escola não é tirar a 

responsabilidade da instituição educativa, “mas deixar de gestar uma prática 

autoritária para garantir à família a liberdade de exercer a democracia em seu 

sentido pleno” (BIÁZZIO; LIMA, 2009, p. 381). 

Sabemos que a articulação entre família e escola ainda é uma tarefa 

desafiadora. Porém, para que se tenha êxito na construção do PPP, é preciso que a 

própria escola esteja aberta e segura para receber tal instituição como sua parceira 

na construção do PPP. Assim, a escola precisa promover encontros para a 

discussão, diálogos, reflexões, a fim de que o documento de fato seja construído de 

maneira situacional, conceitual e operacional. Deve-se considerar aspectos como os 

elencados a seguir em sua elaboração democrática e inclusiva:   

 

 Equipe gestora aberta ao diálogo. 

 Participação dos docentes, família e funcionários.  

 Ser flexível e reflexivo. 

 Objetivos voltados para toda a diversidade escolar. 

 Proposta Pedagógica possível de ser executada. 

 Considerar a realidade sócio cultural e econômica de seus estudantes. 

 

Acreditamos que uma equipe aberta para o diálogo promove o envolvimento 

de seus docentes, funcionários e familiares. Desse modo, é possível construir um 

PPP flexível, que tenha uma proposta pedagógica possível de ser praticada e 
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objetivos possíveis de serem alcançados, levando em conta o contexto social e 

econômico em que se encontram os estudantes. Os fatores mencionados são 

indispensáveis para a construção de práticas escolares exitosas, inclusivas e 

emancipatórias. 

3 AS DUAS FACES DO ESPELHO NO CAMPO DE PESQUISA 

 

Neste capítulo, nos deteremos à análise dos dados obtidos por meio das 

entrevistas realizadas com os sujeitos desta pesquisa. Não foi uma tarefa fácil 

devido aos inúmeros percalços que aconteceram no caminho, mas foi uma atividade 

muito significativa a qual nos fez refletir sobre a temática investigada. 

O título deste capítulo, “As duas faces do Espelho”, justifica-se pelo fato de 

estarmos discutindo acerca da percepção do docente sobre a família, e a percepção 

da família sobre os docentes. Como se fosse um único espelho com duas faces: 

uma face a família e outra face os docentes. 

Começaremos com a caracterização da escola, localização, quantidade de 

estudantes, anos que atende. Em seguida, iremos caracterizar os professores da 

pesquisa, no tocante ao gênero, tempo de atuação, nível de formação, áreas de 

formação e atuação; identificação das mães que participaram da entrevista, no que 

diz respeito à formação, local de residência e finalizamos com a triangulação dos 

dados. Dessa maneira, analisaremos os dados obtidos das falas respaldados em 

princípios da análise de conteúdo de Bardin (2009). 

Para começar as análises, transcrevemos todas as entrevistas, respeitando a 

fala de cada participante. Logo após, agrupamos as falas por temas que pudessem 

responder aos objetivos traçados da pesquisa que sugiram durante as entrevistas: a 

importância da família na escola, o papel do docente, o papel da família. Nesta 

etapa, seguiremos o que Bardin (2009) recomenda: reagrupar para depois colocar 

nome nas categorias. 

Após esse momento, elencamos três categorias: Inclusão – Categoria I; 

Prática Pedagógica - Categoria II e Formação docente – Categoria III. Segundo 

Bardin (2009 p. 145), “A categorização é um conjunto por diferenciação e, 

seguidamente, por reagrupamento segundo o género (analogia), com os critérios 

previamente definidos”. Assim, a categorização é um processo natural e gradual que 
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ao longo destas análises permite surgir conceitos e mensagens para elencar as 

categorias. 

 

3.1 A ESCOLA, CAMPO DE PESQUISA 

 

A escola campo de pesquisa foi uma instituição da rede estadual do Rio 

Grande do Norte, em Natal – RN. Localizada no bairro do Alecrim, zona leste da 

cidade, atende a um grande público das zonas: norte, leste e oeste, considerados de 

classe média baixa.  

A instituição foi criada e autorizada pelo Decreto nº 9.156, de 12.12.84 do 

governo estadual como escola de 1º e 2º graus, hoje, Ensino Fundamental e Médio. 

Atualmente, a escola só atende a partir do 3º ano dos anos iniciais até o 9º ano dos 

anos finais do Ensino Fundamental. 

Segundo o Projeto Político Pedagógico (PPP), a finalidade da escola é: 

 

I. Desenvolver um processo educativo que permita ao educando a 
apreensão e compreensão crítica da realidade social, política econômica e 
cultural do mundo que ele vive. 
II. Transmitir conteúdos significativos, articulados ao nível social e 
cultural do educando, fornecendo-lhe o instrumento necessário à 
transformação das condições de vida, através da produção do saber, 
historicamente acumulado. (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, 2008, p. 
05) 

 

   O trabalho pedagógico da escola é fundamentado nos princípios da 

igualdade, liberdade e solidariedade e, segundo o PPP, a instituição entende que a 

educação tem por fins: 

 

Formar cidadãos plenamente capazes de compreender criticamente e a 
realidade social, em consequência, tomar consciência dos seus direitos e 
responsabilidades frente ao conjunto da sociedade. 
Formar cidadãos competentes e possuidores de uma bagagem cultural, 
cientifica e tecnologia 
Dar a cada cidadão condições de emancipar-se e cobrar dos dirigentes 
públicos a definição das formas de organização social, política e econômica 
da região e do país. (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, 2008, p.9) 

 

 Assim, a escola entende que a educação é emancipatória, crítica e 

reflexiva através do “[...] processo pelo qual o educador convida os educandos a 

reconhecer e desvelar a realidade criticamente” (FREIRE, 1985, p. 102). 
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Consonante, nos detivemos aos objetivos propostos para a Educação do 

Fundamental – Ciclos”1, uma vez que o documento ainda tem os objetivos para o 

Ensino Médio. Dentre eles, podemos elencar: 

 

Propiciar acesso sistemático ao domínio da leitura, da escrita e do cálculo, 
bem como ao conhecimento historicamente produzido, mediado pelas 
referências pessoais e sociais do aluno [...] 
Ajudar os alunos a verem a realidade com lucidez e espirito crítico, a fim de 
que descubram e assumam compromisso diante da realidade e se formem 
seres emancipados e organizados. 

 

Segundo consta no PPP (2008) da escola, a avaliação é expressa por meio 

da multiplicidade de atividades pedagógicas. No encerramento dos trabalhos 

acadêmicos, os estudantes apresentarão seus conhecimentos de maneira dinâmica. 

Isso comunga com o que está escrito no PPP, porém os professores ainda avaliam 

os estudantes com testes e provas, atribuindo uma nota ao final de cada período 

avaliativo como instrumento de controle (LIBÂNEO, 2013). É válido ressaltar a 

importância de os docentes reverem suas práticas de avaliação e refletirem sobre 

elas. Uma nota baixa não significa dizer que o estudante não sabe o conteúdo, mas 

que talvez a estratégia usada pelo docente não tenha sido significativa. 

A escolha dessa instituição para campo de pesquisa ocorreu devido ao 

grande número de estudantes com deficiência visual matriculados nos últimos 10 

anos. No ano da pesquisa (2017), estavam matriculados na escola 9 alunos com 

deficiência visual. Tais estudantes vinham do Instituto de Educação e Reabilitação 

dos Cegos (IERC)2 devido à proximidade da escola e à articulação realizada entre 

esta e a equipe do instituto. 

Quanto à estrutura física, a escola é dividida em dois pavimentos (térreo e 

primeiro andar). No térreo, uma Sala de Recurso Multifuncional, para o Atendimento 

                                                           
1
 Escrita conforme o documento original. 

2 O Instituto de Educação e Reabilitação de Cegos do Rio Grande do Norte é uma sociedade civil de 
direito privado, sem fins lucrativos. Localizado na cidade do Natal, no bairro do Alecrim. Tem como 
objetivo integrar metas e ações em intervenção continua ao processo de gestão pedagógica; 
2 O Instituto de Educação e Reabilitação de Cegos do Rio Grande do Norte é uma sociedade civil de 
direito privado, sem fins lucrativos. Localizado na cidade do Natal, no bairro do Alecrim. Tem como 
objetivo integrar metas e ações em intervenção continua ao processo de gestão pedagógica; 
contextualizar os projetos de atuação de cada segmento da Instituição com fins de benefícios do 
educando em formação e fundamentar documentalmente ações educativas em vista a formação 
continua do educando com deficiência visual e múltiplas deficiências. Disponível em: 
http://www.iercrn.org.br/. Acesso em: 20 out. 2018. 

 

http://www.iercrn.org.br/
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Educacional Especializado – AEE (FIGURAS 1e 2); cinco banheiros adaptados; uma 

sala de professores; uma biblioteca e no mesmo espaço o Laboratório Informática 

(FIGURAS 3 e 4). 

 
 

 
Figura 1 - Sala de recursos multifuncionais 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora, 2017. 

 

Descrição da imagem: Fotografia colorida na horizontal da Sala de Recurso Multifuncional da 
escola.  Na parede do lado esquerdo, um ar-condicionado. Abaixo dele, no chão, um tapete 
desmontado de EVA vermelho, folhas de isopor e uma caixa com cartolinas. Na parede do fundo, um 
rack com livros, pastas, uma impressora e um equipamento retangular de porte médio não 
identificado. Ao lado dele, uma mesa com um computador amarelo. Em seguida, um armário azul. 
Acima dos móveis, com letras coloridas, lê-se: SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS. No canto 
superior direito da sala, uma rachadura na parede. Em primeiro plano à direita, uma mesa pequena e 
junto a ela, cadeiras azuis. Sobre a mesa, um notebook aberto (fim da descrição). Áudiodescritora: 

Karol Nascimento. 
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Figura 2 - Sala de Recursos Multifuncionais 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora, 2017. 
 
Descrição da imagem: Fotografia colorida na horizontal.  Na imagem, parte de uma das paredes da 
Sala de Recurso Multifuncional. Da esquerda para direita, vê-se o nome BRAILE na parede com 
letras coloridas. Ao lado dele um quadro escolar branco. Abaixo do quadro, uma mesa com duas 
impressoras Braille. Junto à mesa uma cadeira na cor cinza, nos pés dela, duas almofadas.  Em 
seguida, colado ao lado do quadro branco, um cartaz com imagens do alfabeto Braille. No canto 
inferior direito, um tapete de EVA vermelho desmontado e uma caixa com cartolinas (fim da 
descrição). Áudiodescritora: Karol Nascimento. 
 

Figura 3 - Biblioteca e Sala de Informática 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora, 2017 
 

Descrição da imagem: Fotografia colorida na horizontal da Biblioteca e Sala de Informática da 
escola.  O espaço tem paredes divididas horizontalmente nas cores branca e cinza. Na lateral 
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esquerda da sala, junto à parede, estantes nas cores azul, amarela e vermelha com diversos livros 
expostos com a capa voltada para os futuros leitores. À direita, pela porta larga, vemos a luz entrar. 
No teto, um projetor. Dispostas pela sala, em primeiro plano, grandes mesas retangulares brancas 
com cadeiras azuis. Em cima de cada mesa, um pequeno cesto de plástico (fim da descrição). 
Áudiodescritora: Karol Nascimento. 

 

Figura 4 -  Biblioteca e Sala de Informática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição da imagem: Fotografia colorida na horizontal da Biblioteca e Sala de Informática da 
escola. Ao fundo e ao lado direito da imagem, destaque para as paredes que possuem grandes 
janelas com cortinas fechadas na cor salmão, que deixam passar a claridade. Em toda extensão da 
parede do fundo, uma bancada com computadores na cor preta. Em primeiro plano, dispostas pela 
sala, mesas retangulares brancas com cadeiras azuis. Em cima de cada mesa, um pequeno cesto de 
plástico (fim da descrição). Áudiodescritora: Karol Nascimento. 
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Figura 5 - Pátio interno da Escola 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora, 2017. 

 
Descrição da imagem: Fotografia colorida na horizontal do pátio da escola. Na parte inferior da 
imagem, o piso cinza do pátio. Em algumas partes falta pavimento, deixando à mostra o cimento. Ao 
fundo da imagem, dois andares da escola. No térreo, alunos observam um mural. Na parte direita da 
fotografia, um corredor com cobertura de telhas. Nele veem-se cartazes coloridos na parede, lixeiras 
de coleta seletiva, vasos com plantas em prateleiras e alunos andando pelo corredor (fim da 
descrição). Áudiodescritora: Karol Nascimento. 

Ainda se encontram no andar térreo da escola uma cozinha; uma cantina; 

uma Secretaria; uma sala da Direção, uma sala da Coordenação; cinco salas de 

aula; um pátio aberto (Figura 5) e uma quadra esportiva (Figura 6).  
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Figura 6 - Quadra Esportiva 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora, 2017. 
 

Descrição da imagem: Fotografia colorida na horizontal da quadra esportiva da escola. Na parte 
inferior da imagem, uma longa extensão de piso de cimento. Dividindo a imagem, a quadra a céu 
aberto. O chão é pintado de azul, bege (para as formas que delimitam o centro da quadra e a área do 
gol) e branco (para as linhas que dividem o lugar). Ao redor da quadra, uma mureta de cimento, com 
largas aberturas nas laterais para entrada e saída. No lado direito da fotografia, trave branca e tabela 
de basquete. Ao fundo da imagem, junto ao muro, vê-se uma construção de paredes brancas e 
cobertura de telhas. Depois dos muros da escola, grandes árvores sob céu azul claro (fim da 
descrição). Áudiodescritora: Karol Nascimento. 
 

O primeiro andar é composto por quatro salas de aula e dois banheiros. A 

escola não possui rampa de acesso para o pavimento superior nem elevador. 

À época da pesquisa de campo, a escola contava com duas coordenadoras 

pedagógicas, uma vice-diretora, uma diretora, um porteiro, e um secretário. No turno 

vespertino (turno da pesquisa de campo), o quadro docente era composto por 14 

professores concursados. 

O primeiro contato com a escola se deu em dezembro de 2016, quando em 

conversa informal com a equipe gestora (direção, vice direção e coordenadora), nos 

foi apresentada várias demandas para que pudéssemos optar por uma e trabalhar 

com ela como objeto de pesquisa. Como já estava no final do ano, a equipe nos 

orientou que voltássemos no ano seguinte.  

No retorno à escola, mostramos a proposta de trabalhar com as mães de 

estudantes com deficiência visual e com os docentes que lhes davam aulas naquele 

ano. Fizemos uma reunião com a equipe docente para explicar o projeto e, com o 
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aceite, realizamos dois encontros, agendados em dias diferentes pela gestão: uma 

explicando o projeto para os docentes e a outra esclarecendo a proposta para as 

mães dos estudantes com deficiência visual – cegos e com baixa visão, ali 

matriculados. 

Salientamos que o critério de escolha da instituição escolar foi por, 

tradicionalmente, receber um número elevado de estudantes com deficiência visual 

desde o início do século XXI, mais precisamente há seis anos. No ano da pesquisa a 

escola tinha nove estudantes matriculados com deficiência visual.  

Com relação à escolha dos participantes, os critérios adotados foram: a) 

docente: ser docente efetivo do quadro da rede estadual de ensino, ser professor 

dos anos finais do Ensino Fundamental, especificamente da turma que se 

encontrava matriculados estudantes cegos. b) pais: ser pai ou mãe ou responsável 

por estudante cego, matriculada nos anos finais do Ensino Fundamental. 

Após a reunião com os docentes e mães, obtivemos a adesão de 03 (três) 

mães, sendo 02 (duas) mães de adolescentes com cegueira e 01 (uma) mãe de 

adolescente com baixa visão3; de seis (06) professores das disciplinas: Arte (01), 

Geografia (01), Educação Física (01) e Ciências (02) e, também, da professora do 

Atendimento Educacional Especializado – AEE (01). Aqui nominamos para efeito da 

pesquisa como os nomes dos personagens do filme “ O espelho tem duas faces” 

(1996): Sara, Alex, Gregório, Rose, Dóris, Hanna, Clara e Clarice. 

Com os participantes definidos, buscamos informações a respeito da estrutura 

física da escola (citado anteriormente), agendamos as entrevistas e solicitamos a 

leitura do Projeto Político Pedagógico. 

Depois desse contato inicial, elaboramos um questionário de validação das 

questões da entrevista divididas em três blocos: a família, a escola e a relação entre 

família e escola, a fim de obtermos acesso a informações pessoais das famílias 

representadas e a percepção dos docentes em relação à temática investigada. 

Marcarmos o dia de aplicação de acordo com a disponibilidade de cada participante.   

Aplicamos as entrevistas de testagem com uma professora do atendimento 

educacional especializado – AEE (que também participou da entrevista final), com 

                                                           
3
 Embora tenhamos tido como critério “Ser mãe de estudante cego”, aceitamos a participação da mãe 

do estudante com baixa visão, considerando que a condição visual do mesmo é legalmente 
reconhecida como cegueira por ser abaixo de 0,05 (20/400) no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
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as 3 (três) mães e notamos que precisávamos adequar a linguagem de algumas 

questões e reformular outras.  

Após a entrevista reelaborada, marcamos novamente os dias de aplicação e 

voltamos à escola. Realizamos a entrevista com as duas mães dos estudantes 

cegos e com os professores das áreas específicas e a professora do atendimento 

educacional especializado – AEE. Cada momento foi gravado com um dispositivo do 

aparelho celular “Gravador de Voz”, e teve em média de 3 a 5 minutos. 

Posteriormente, as entrevistas foram transcritas e organizadas para análise. 

A partir dos dados obtidos, elencamos as seguintes categorias para análise e 

triangulação: Categoria I: Inclusão; Categoria II: Prática Pedagógica e Categoria III: 

Formação Docente, tendo como fonte de interpretação o referencial teórico 

estudado. 

Os dados iniciais dos participantes docentes entrevistados nos dão uma visão 

geral do seu perfil, conforme sintetizado no quadro 2. 

 

Quadro 2 - Perfil dos docentes 

IDENTIFICAÇÃO 

(NOME 

FICTÍCIO) 

DISCIPLINA 

QUE ATUA 

SEXO NÍVEL DE 

FORMAÇÃO 

TEMPO DE 

DOCÊNCIA 

TEMPO 

NA 

ESCOLA 

CAMPO 

DE 

PESQUISA 

Sara Arte F Artes Cênicas 6 anos 3 anos 

Alex Educação Física M Educação 

Física 

7 anos 1 ano 

Dóris Ciências/Biologia F Ciências 

Biológicas/ 

Especialização 

em EJA. 

18 anos 18 anos 

Gregório Geografia M Geografia 10 anos 1 ano 

Rose Ciências/Biologia F Ciências 

Biológicas 

 

5 anos 2 anos 

Hanna Professora da F Pedagogia e 5 anos 4 anos 
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SEM Especialização 

em Arteterapia 

Fonte: dados reunidos pela pesquisadora. 

Como observamos, dos 6 (seis) professores entrevistados, 2 (dois) são do 

sexo masculino e 4 (quatro) do sexo feminino. Dois têm pós-graduação. O tempo de 

docência varia entre 5 e 18 anos, nos mostrando que mais de 50% dos 

entrevistados são jovens em início de carreira.  

Com relação as duas mães que permaneceram na pesquisa, aqui nominadas 

por Clara e Clarice, nenhuma concluiu o Ensino Fundamental.  A renda média das 

duas famílias é de um salário mínimo. Clarice tem um filho – cego com 19 anos, e 

Clara tem duas filhas mulheres (videntes) e um filho homem que é cego com 17 

anos de idade.   

Iremos nos deter agora em tecer considerações sobre os filhos cegos dessas 

mães, que aqui são nominados por Jimy e Mike.  

Jimy, então com 19 anos e no 7º ano, filho de Clarice, estudava no IERC, e no 

ano de 2014, começou a estudar na escola campo de pesquisa. Ele é filho único e 

mora na zona norte de Natal. Sua família não tem casos de pessoas com 

deficiência. Clarice descobriu sua cegueira quando ele ainda era bebê. Jimy nasceu 

prematuro de seis meses e ao fazer os exames necessários, logo foi constatada tal 

condição. O impacto dessa notícia abalou muito sua genitora, conforme falou na 

entrevista: 

 

Foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Faltou chão pra mim. Parecia 
que o único caso que existia no mundo era este. Eu fiquei desesperada, aí a 
médica veio conversar comigo, eu fui andando nesses outros cantos, daí vi 
que tinha crianças com deficiência, com mais deficiências, só então eu fui 
me acostumando... Um pouquinho... entendeu?! (CLARICE, 2018) 

 
O nascimento de uma criança sempre gera expectativas, os pais antes mesmo 

do nascimento já projetam muitas coisas sobre o futuro desse filho: o que ele vai ser 

quando se tornar adulto; em qual escola ele vai estudar; com quantos meses ele vai 

falar e andar, com quantos anos ele vai começar a ler. Jimy quebrou com todas as 

expectativas da família, que esperava uma criança “perfeita”. Seus pais vivenciaram 

o luto. 

Esse luto é vivenciando simbolicamente, indicando a morte das expectativas 

geradas em relação ao filho dito perfeito, dos sonhos, dos planos. O luto deve ser 
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vivenciado, mas não pode ser definitivo. Quanto maior o tempo em luto, mais tempo 

passará para que os pais possam ajudar o filho a se desenvolver (BUSCAGLIA, 

1996). 

Mike, então com 17 anos idade e no 7º ano, filho de Clara, também estudava 

no IERC até o ano de 2014. Em seguida, foi estudar na escola campo de pesquisa, 

juntamente com o Jimy.  Mike reside no Alecrim e tem duas irmãs, mas mora apenas 

com a sua mãe. Contrariamente à família de Jimy, na sua, há casos de microcefalia 

e deficiência intelectual. Sua mãe teve rubéola durante a gravidez e só descobriu 

que seu filho era cego quando ele tinha 2 anos. Segundo ela, essa notícia não a 

abalou. 

 

Eu nem me impressionei, nem fiquei desesperada. Tive rubéola na minha 
gravidez. Eu sempre quis engravidar de um filho homem e especial e veio 
realmente especial. Foi um filho desejado, projetado desde os meus 7 anos, 
eu sempre quis um filho homem. (CLARA, 2018)  

 

Sua fala nos revela que, de certa maneira, ela esperava que seu filho 

nascesse com alguma deficiência devido à doença que teve durante a gestação. 

Percebemos, a priori, que Clara não precisou vivenciar o luto, a alegria de ter o filho 

homem que ela tanto desejava foi maior do que o fato dele ser cego. 

Feitas essas considerações em torno dos participantes, seguiremos com a 

análise dos dados, dividindo-os em dois blocos: Face I e Face II.  

 

3.2 ANÁLISES DOS DADOS 

 

3.2.1 Face I – A escola – percepção de professores sobre o papel da família de 

estudantes cegos na escola 

 

Sabe-se que a família e a escola são fundamentais para o desenvolvimento 

total do ser humano e que cada um tem um papel específico na escolarização do 

indivíduo. O docente, por sua vez, é um dos protagonistas principais desse 

processo. Sabemos que o professor é um agente de uma memória educativa 

caracterizada pelo conjunto de conhecimentos, informações e posicionamentos 

teóricos. Ou seja, ele é o sujeito que carrega consigo as técnicas, habilidades e 

ritmos pedagógicos (KENSKI, 2001). 
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A família é parte fundamental no processo de desenvolvimento de seus filhos. 

É ela quem vai dar apoio aos profissionais da escola, quem vai estar mediando junto 

aos docentes na aprendizagem. É cada vez mais comum observarmos, no meio 

escolar famílias desestruturadas, que elas não possuem uma rotina diária, que não 

acompanham e isso reflete claramente no comportamento e desenvolvimento do 

sujeito em sala de aula. São crianças com dificuldade de comportamento e no 

desenvolvimento escolar. 

Nas entrevistas, as falas dos docentes sobre o papel da família na escola não 

trouxeram divergências entre si. Foi possível identificar trechos como: “é essencial, 

né?”, “é uma das pernas dessa mesa”, “acho que não só nesse processo desses 

alunos especiais, na verdade, no processo geral, a família vai influenciar em tudo”.  

Evidenciamos, com tais discursos, a importância desse laço entre família e 

escola, da família e àqueles responsáveis pela educação escolar dos estudantes 

com e sem cegueira, que deve ser indissociável. Tal compreensão vem ao encontro 

do que Piaget (2007) define: 

 

Uma ligação estreita e continuada entre os professores e os pais leva, pois 
a muita coisa que a uma informação mútua: este intercâmbio acaba 
resultando em ajuda recíproca e, frequentemente, em aperfeiçoamento real 
dos métodos. Ao aproximar a escola da vida ou das preocupações 
profissionais dos pais, e ao proporcionar, reciprocamente, aos pais um 
interesse pelas coisas da escola chega-se até mesmo a uma divisão de 
responsabilidades [...]. (PIAGET, 2007, p. 50) 

 

Portanto, um laço estreito entre os pais e docentes faz com que a educação 

seja riquíssima. Os últimos, quando têm acesso a informações que os pais 

compartilham, podem planejar e elaborar estratégias de acordo com as orientações 

dos pais sobre os filhos. Assim, também, quando orientam os pais a como ajudá-los 

em casa nas tarefas escolares e em outras que possam auxiliar em sala de aula. 

Essas afirmações podem ser comparadas nas falas dos docentes Alex e 

Dóris: 

 

Acho que não só nesse processo desses alunos especiais, na verdade no 
processo geral, a família vai influenciar em tudo[...], eles são determinantes 
porque vamos supor que aqui é um terço que eles passam, nem um terço 
na verdade, vamos supor que é um quarto então, os outros três quartos eles 
estão com os pais ou com alguém da família. Então, se você ,for perceber 
pelo volume geral de aprendizagem de estimulo comportamental eles têm 
um fator muito mais importante desse processo de ensino e aprendizagem, 
cidadania que nós mesmo. (ALEX, 2018) 
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Cem por cento, cem por cento não, noventa por cento, porque dez por cento 
é com a gente. Noventa por cento, porque a família convive muito mais 
tempo do que a gente. [...]. Então é crucial a presença dos pais ou de 
qualquer tipo de responsável, já que foi justamente uma luta da família de 
incluir seus filhos que antes eram escondidos da sociedade e, hoje, estão 
colocando seus filhos na escola com qualquer tipo de transtorno ou 
limitação, então eles precisam também saber que é crucial a participação 

deles. (DÓRIS, 2018) 

 

Notamos, também, nos discursos supracitados que a responsabilidade maior 

sobre a aprendizagem dos alunos, na percepção dos docentes, concentra-se nos 

pais. Contudo, sabemos que a escola tem um papel de mediar o conhecimento 

sistematizado e não podemos tirar sua responsabilidade. A escola tem o 

conhecimento específico e técnico, e os pais têm papel de ajudar a escola nesse 

processo. Não podemos somente culpar os pais pelo bom ou mal desempenho 

escolar dos seus filhos, a escola também faz parte da ação. 

Outro ponto abordado na fala da professora Dóris foi quanto à luta das 

famílias pela inclusão escolar, o que veio acontecer no Brasil com o Movimento da 

Inclusão na década de 1990. Foi quando a pessoa com deficiência passou a ser 

vista com um sujeito de direito e deveres, por meio da Declaração Mundial de 

Educação para Todos (1990); em referência ao direito da educação, em seu Art.3º, 

item 5 refere: 

 

As necessidades básicas de aprendizagem das pessoas portadoras de 
deficiências requerem atenção especial. É preciso tomar medidas que 
garantam a igualdade de acesso à educação aos portadores de todo e 
qualquer tipo de deficiência, como parte integrante do sistema educativo. 
(BRASIL, 1990, p. 03) 

 

Como desdobramento dessa declaração, a Declaração de Salamanca (1994) 

tem como meta principal a promoção da educação inclusiva nas escolas, onde todos 

devem aprender juntos. Defende, portanto, a escola inclusiva como o meio mais 

eficaz de combate à discriminação.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 9.394 de 20 de 

dezembro de 1996, reformulada pela Lei 12.796 em 4 de abril de 2013, expõe no 

capítulo V, Art. 59, que os “[...] sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação” (BRASIL, 2013). Assim, as instituições de ensino têm o compromisso 

de dispor de currículos e métodos adequados para as necessidades de 



 
 
 

56 
 

aprendizagem dos estudantes, além de ofertar o atendimento educacional 

especializado, com professores capacitados que fortaleçam a interação e inclusão 

de estudantes cegos, referência de nosso estudo, em salas de aula comuns. 

A LDB 9.394 (1996) corrobora, assim, com as orientações de todas as 

Convenções e Declarações internacionais que visam promover a inclusão escolar de 

tais educandos. Com isso, garantem-lhes o direito humano à educação, 

assegurando a necessária existência de material adaptado, acompanhamentos 

pedagógicos e docentes especializados, para o desenvolvimento de práticas que 

garantam o sucesso de suas aprendizagens.  

Doze anos após a LDB 9.364 de 1996, foi criada a Política Nacional de 

Educação Especial em uma perspectiva inclusiva (BRASIL, 2008 p.10), trazendo em 

seus objetivos: “o acesso, a participação e aprendizagem dos estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/ 

superdotação nas escolas regulares” e na orientação a essas instituições em 

fomentar a garantia do ensino, do atendimento educacional especializado, de 

currículos adaptados, de formação de professores, de continuidade nos níveis de 

ensino. 

De fato, concordando com a professora Dóris, lutou-se muito para que fossem 

elaboradas e implementadas as políticas de inclusão que temos hoje, mas que 

estamos vendo retroceder com o anúncio de novas propostas e políticas de 

educação em nosso país, como por exemplo: a volta das classes especiais e a 

ênfase na escola domiciliar. A luta pelo processo de inclusão não foi só da família, 

mas de toda uma sociedade que busca por igualdade e justiça social.  

Concordamos que, para se ter uma educação de qualidade, é necessário 

desenvolver de maneira satisfatória os referidos objetivos. Mas não podemos deixar 

de lado a importância da família no processo. É através dela que os alunos chegam 

à escola em busca de conhecimento. Concomitante a esse processo, devemos 

enfatizar que é no ambiente familiar que a criança vai construindo a sua identidade 

como pessoa, sob a influência de todos que estão no seu convívio. 
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3.2.2 Face II – A família – percepção da família sobre o papel dos professores 

de estudantes cegos na escola 

 

 Neste tópico, traremos à discussão as percepções das mães frente ao papel 

dos professores na escolarização de seus filhos. Começaremos discutindo sobre a 

função social da escola e, em seguida, sobre o docente, fazendo uma articulação 

com as falas das entrevistas realizadas. 

 A escola tem a função de formar o sujeito nos aspectos culturais e sociais. 

Conforme afirma Bueno (2001, p. 05), “À escola foi delegada a função de formação 

das novas gerações em termos de acesso à cultura socialmente valorizada, de 

formação do cidadão e de constituição do sujeito social”. 

 Para Libâneo (2007), a escola oferece três objetivos: (1) “[...]a preparação 

para o processo produtivo e para a vida em uma sociedade técnico-informacional; 

(2) formação para a cidadania crítica e participativa; (3) formação ética”. 

 O primeiro objetivo proporciona para o sujeito uma formação que 

possivelmente dará oportunidades no mercado de trabalho: “formar para o processo 

produtivo”, além de inseri-lo no meio tecnológico e promover sua formação cultural. 

O segundo objetivo visa formar um sujeito crítico e participativo, que questiona, que 

pensa criticamente sobre os processos de transformações de uma sociedade. O 

terceiro objetivo visa formar sujeitos éticos, que diferenciem o certo e o errado, que 

saibam fazer escolhas positivas e que tenham valores morais. 

 De fato, a escola é uma instituição que vai além de seus muros. Sua função 

vai além de mediar conteúdos. A escola tem influência direta na formação do ser e 

da sociedade. Uma escola crítica reflexiva faz com que o sujeito pense sobre as 

transformações do mundo. Acreditamos que seja por esse objetivo de pensamento 

crítico que os atuais modelos políticos queiram intervir tanto na função da escola, 

como no papel do docente.  

 Não podemos deixar de lado que o foco da escola é na aprendizagem de seu 

aluno, levando em consideração suas peculiaridades, sua realidade e seu contexto 

social (NÓVOA, 2007). Concordamos com essa afirmação, na qual a escola precisa 

levar em consideração as peculiaridades do sujeito, o que nos faz pensar nas 
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pessoas com deficiência, especificamente a deficiência visual, que é a temática 

discutida nesse trabalho. 

A escola com função social de formar o sujeito em totalidade não pode 

segregar a educação do sujeito cego. Se ele está naquele ambiente de formação, o 

direito dele à educação precisa ser de fato efetivado, conforme garantido na lei 

13146/2015, em seu art. 27.   

 

A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados 
sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de 
toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de 
seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, 
segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. 
Parágrafo único.  É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e 
da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, 
colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e 
discriminação. (BRASIL, 2015) 

 

Corroboramos com a lei principalmente quando se afirma que é dever do 

Estado, da família e toda a comunidade escolar garantir o acesso à educação. A 

família, porque funciona com um suporte para a escola, o Estado, porque é ele que 

deve oferecer as condições mínimas necessárias de infraestrutura, formação 

continuada e materiais necessários para que os docentes possam efetivar a inclusão 

desses alunos cegos. Percebemos que é imprescindível uma rede: Estado-família-

escola, para o bom desenvolvimento da aprendizagem da pessoa com deficiência. 

 Na fala de Clarice, uma das mães entrevistadas, percebemos que ela 

reconhece a importância dos profissionais de ensino na formação de seus filhos, 

mas também a dificuldade que eles têm em ensinar aos meninos cegos. 

 

Nem todos[...], mas, assim, eles fazem de tudo pra ver se ensina, procura 
um modo de ensinar a eles, mas é tão difícil. Porque não têm meios pra 
ensinar a eles, tudo dos meninos é oralmente, o menino não pega mais no 
computador, nem na reglete, vão aprender o braile... (CLARICE, 2018) 

 

A sua fala deixa evidente que nem todos os professores estão realmente 

preocupados com a aprendizagem dos alunos. Somente dois professores procuram 

a mãe para conversar sobre seus filhos e elas também só procuram os docentes 

quando existe alguma dúvida, mesmo permanecendo na instituição todo o período 

de aula dos seus filhos. Consideramos que se faz necessário um elo de 

comunicação entre ambas às partes, a fim de que ocorra a escuta dos lados. 
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Outra mãe também reconhece a importância desse professor no processo de 

formação de estudantes cegos: “Bastante, né? Porque, assim... com o professor, 

além de aprender eles têm... [...] mais a prática, né? Eles aprendem mais a se 

socializar com os meninos” (CLARA, 2018). Em concordância com essa afirmação 

Tunes, Tacca e Bartholo Júnior (2005, p. 693), dizem que “[...] o professor é alguém 

que demonstra uma visão dinâmica de afirmação da vida e realça o seu papel 

formativo, disciplinador e altamente intencional”. De fato, o professor tem o papel de 

mediar o processo de ensino e aprendizagem, traçando objetivos alcançáveis e 

intencionais para o seu aluno, fazendo com que seu papel seja sempre de ação 

reflexiva. 

Na sequência, buscamos triangular os dados obtidos considerando as 

categorias elegidas a partir dos dados: 

 

3.2.3 O reflexo das duas faces – Triangulação dos dados 

 

Categoria I – Inclusão 

 

Nesta categoria, os participantes demonstraram sua percepção sobre o 

processo de inclusão. 

Quadro 3 – Categoria I – Inclusão 

PARTICIPANTE CATEGORIA INCLUSÃO 

Dóris (Professora) [...] já que foi justamente uma luta da família de incluir 
seus filhos que antes eram escondidos da sociedade e 
hoje estão colocando seus filhos na escola com qualquer 
tipo de transtorno ou limitação. Então eles precisam 
também saber que é crucial a participação deles. 
 

Clarice (mãe) Aqui é só para a inclusão social como diz né? Mas lá eu 
achava melhor, se lá tivesse escola ele não tinha saído de 
lá não, não tinha saído mesmo. 
 

Clara (mãe) A gente sempre queria que ele ficasse lá no Instituto dos  
Cegos, mas tem essa história da inclusão social né? A 
gente tem que abrir mão de certas coisas pra ele estudar 
aqui. Apesar dos pesares, ele tá bem. 
 

Fonte: dados reunidos pela pesquisadora. 
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Notamos nos discursos das mães a insatisfação sobre a inclusão de seus 

filhos nas escolas regulares de ensino. É válido salientarmos que esses jovens só 

estudaram em duas instituições: O IERC e, a partir de 2014, na atual escola. São 

duas realidades distintas: enquanto num espaço eles só conviviam com pessoas 

com as mesmas limitações que eles, no outro espaço; na escola regular, começam a 

conviver com alunos sem deficiência. 

As classes especiais começaram a surgir na década de 70, quando as 

escolas comuns começaram a aceitar crianças com deficiência. Esse período de 

integração era um “processo com vários níveis, através dos quais o sistema 

educacional proveria os meios mais adequados para atender as necessidades dos 

alunos” (MENDES, 2006, p. 391). Assim, as pessoas com deficiência só poderiam 

conviver com as outras quando fossem realmente preparadas para a sociedade. 

Acreditamos que esse seja um dos fatores que levam Clarice e Clara a terem 

um olhar mais crítico para o movimento de inclusão. Seus filhos estudaram a vida 

inteira em uma instituição especializada e foram condicionados a conviver com 

pessoas que partilhavam da mesma deficiência e no espaço que era pensado para 

atender as suas peculiaridades.  

É necessário, por parte das mães, um esclarecimento maior sobre o que é, de 

fato, a inclusão e que benefícios ela traz para seus filhos. Entendemos que a 

inclusão escolar de pessoas com deficiência é: 

 

O princípio fundamental das escolas inclusivas consiste em todos os alunos 
aprenderem juntos, sempre que possível, independentemente das 
dificuldades e das diferenças que apresente. Estas escolas devem 
reconhecer e satisfazer as necessidades diversas dos seus alunos, 
adaptando-se aos vários estilos e ritmos de aprendizagem, de modo a 
garantir um bom nível de educação para todos, através de currículos 
adequados, de uma boa organização escolar, de estratégias pedagógicas, 
de utilização de recursos e de uma cooperação com as respectivas 
comunidades. É preciso, portanto, um conjunto de apoios e de serviços para 
satisfazer o conjunto de necessidades especiais dentro da escola” 
(SALAMANCA, 1994, p. 11-12) 

 

Desse modo, a educação inclusiva traz inúmeros benefícios para todos. Uma 

sala de aula heterogênea faz com que todos aprendam a conviver com as diferenças 

e a respeite. Para o deficiente, esse convívio é fundamental, pois fará com que ele 

tenha acesso aos conteúdos e a uma atividade formativa sistematizada. 
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Entendemos que as “atitudes não se modificam num estalar de dedos. Decorrem de 

um longo processo, geralmente sofrido e com obstáculos afetivos e cognitivos a 

serem superados” (CARVALHO, 2003, p. 47). 

A educação Inclusiva foi criada com um propósito de garantir o direito das 

crianças com deficiência a terem acesso a uma educação escolar básica de 

qualidade, e isso envolve várias instâncias, desde as políticas públicas até os 

docentes em sala de aula. Conforme diz Andrade (2009, p.01) 

   

O princípio fundamental da escola inclusiva é o de que todos os indivíduos 
devam aprender junto a outros, em escolas regulares, independentemente 
das dificuldades ou das diferenças que eles possam ter, como um meio de 
favorecer a construção da solidariedade. (ANDRADE, 2009, p. 01) 

 

Então, promover a construção da solidariedade é um aspecto positivo. Uma 

questão nos foi levantada a partir dos discursos das mães: se a educação inclusiva 

foi criada com um propósito de incluir as pessoas com deficiência nas escolas 

regulares de ensino, por que as mães ainda preferem as escolas especializadas 

como forma de ensino regular?  

 Acreditamos que uma das respostas para tal questionamento é o fato do 

instituto ser totalmente pensado para atender aos cegos, os profissionais que ali 

estão planejarem as atividades dentro dessa perspectiva, por possuírem os 

materiais adaptados e todos os colegas compartilharem da mesma deficiência, ou 

seja, eles estão ali de igual para igual. A nova realidade de escola regular ainda não 

é totalmente inclusiva. 

Em relação à percepção dos docentes sobre os estudantes cegos, foram 

evidenciadas as dificuldades que eles apresentam e, não, as capacidades para a 

aprendizagem, tal como asseverado na fala do professor Gregório: 

  

Com dificuldade! Muita! Na compreensão dos conteúdos, principalmente de 
conteúdos que necessitam, por exemplo, de uma visualização, uma 
paisagem, um gráfico, uma leitura de um mapa, então há uma dificuldade 
enorme do cego viver isso aí. (GREGÓRIO, 2018) 

 

Notamos, nessa afirmação, que a deficiência vem antes de qualquer coisa e 

ela é a justificativa para o não avanço do sujeito. Ou seja, sua fala está intrínseca à 

patologia como responsável pelo não avanço do sujeito, ao invés da perspectiva que 
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o problema não está no deficiente, mas no ambiente que não está adaptado à sua 

condição. 

A cegueira, nesse caso, foi utilizada como incapacidade de desenvolver algo, 

o que vai de contraponto com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência (2007, p.13), quando esta reza que as pessoas com deficiência:  

 

[...] são, antes de mais nada, PESSOAS. Pessoas como quaisquer 
outras, com protagonismos, peculiaridades, contradições e 
singularidades. Pessoas que lutam por seus direitos, que valorizam o 
respeito pela dignidade, pela autonomia individual, pela plena e 
efetiva participação e inclusão na sociedade e pela igualdade de 
oportunidades, evidenciando, portanto, que a deficiência é apenas 
mais uma característica da condição humana. (BRASIL, 2007) 

 

Ao questionar a professora Hanna sobre como ela vê os seus alunos cegos, 

responde: “como uma pessoa”. A afirmação da docente está consoante com o que 

está posto na referida Declaração. Antes de qualquer deficiência, existe uma pessoa 

com sonhos, deveres, peculiaridades e direitos. Direito de ser respeitada, de ter 

acesso à educação de qualidade com uma comunidade escolar totalmente disposta 

a efetivar esse direito básico. 

A professora Dóris traz outro posicionamento sobre os seus alunos: 

 

O aluno cego pra mim não tem diferença, pra mim não tem diferença, tanto 
o ensino e aprendizagem porque eu tenho muitos alunos cegos aqui que 
tiram notas melhores que os videntes. Ou seja, não é só no ver, e na 
aprendizagem mesmo, no ouvir, do interesse entendeu. Não é preciso você 
ver pra ver se um aluno é interessado pra você buscar o conhecimento. 
Claro que é uma limitação, mas eles superam. (DÓRIS, 2017) 

 

Não podemos negar a condição do aluno de cego. Afirmar que “não tem 

diferença” significa dizer que, com as mesmas estratégias que um cego aprende, um 

vidente também aprende, quando não é verdade. Para que o cego consiga ter 

acesso a uma aprendizagem de qualidade, são imprescindíveis planejamentos e 

materiais adaptados, além da sua condição ser considerada também no processo. 

Como afirma Pietro (2006 p. 40), “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”. 

Clarice vê seu filho de maneira muito independente, pois em casa tudo o que 

ele faz é sozinho, sem nenhuma ajuda: 
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Assim, é porque ele faz tudo praticamente só, em casa sabe onde tem as 
roupas, quando mudo os móveis, só digo uma vez, ele sabe onde é tudo. 
Come só, vai até no fogão colocar comida, ele faz tudo só, é muito 
independente. (CLARICE, 2018) 
 

Dessa maneira, compreendemos que Clarice vê a cegueira como uma 

condição do filho e não como uma limitação que o impeça de realizar suas 

atividades básicas do dia a dia. 

Assim, é imperioso que esse paradigma o qual considera que o problema está 

no sujeito seja quebrado. O cego, antes de qualquer coisa, é um ser humano de 

direito e deveres, a deficiência não o faz menor ou incapacitado. Precisamos deixar 

de lado tais preconceitos para podemos alcançar de maneira plena a inclusão. 

Dentro dessa perspectiva, Paulo Freire (1985) vem nos dizer que a inclusão é mais 

uma oportunidade a ser realizada, desde que todos nós iniciemos uma luta contra 

nossos preconceitos e formas mais mascaradas de práticas de exclusão.  

A professora Hanna, em seu discurso ainda afirmou que: 

 

Como um aluno como outro qualquer, uma criança que possui algumas 
limitações, como todas as crianças também possuem, só que no caso da 
limitação dele é um sentido básico. Então a gente precisa dar uma atenção 
maior à questão do aprendizado deles. (HANNA, 2018) 

 

Na fala acima já surge um olhar mais sensível para o aprendizado desse 

aluno, ou seja, a professora Hanna compreende que eles precisam de uma atenção 

maior devido a sua condição. Entendemos que essa atenção deve se refletir em seu 

planejamento e nas suas práticas em sala de aula. Concordamos com Lira e 

Schlindwein (2008, p.173) quando afirmam que existem outras vias que podem 

suprir ou complementar a via visual. Uma orientação adequada é fundamental, 

principalmente nos primeiros anos de vida do ser humano e, especialmente, nos 

períodos iniciais de escolarização. 

 É válido ressaltar que as leis que regem o desenvolvimento de um sujeito 

cego ou vidente são as mesmas. O que vai diferenciar no seu desenvolvimento são 

suas relações sociais: 

 

Qualquer defeito, seja a cegueira, a surdez ou a deficiência mental inata, 
influi, sobretudo, nas relações com as pessoas. Inclusive na família, à 
criança diferente é dado um tratamento exclusivo, inabitual, distinto do que 
se dá aos outros, e isto não ocorre somente nas famílias em que esta 
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criança é uma carga pesada e um castigo, mas também quando é rodeado 
de um amor duplicado ou uma atenção superprotetora que o separa dos 
demais. Isto evidencia as confissões reflexivas dos próprios cegos e surdos, 
como a observação cotidiana, muito simples, da vida das crianças com 
defeitos e os dados da análise científica e psicológica. (VYGOTSKY, 1989, 
p. 53) 

 

O não avanço do sujeito cego não está no fato da sua condição, mas nas 

relações sociais que ele tem e no ambiente no qual está inserido. Uma criança que 

nasce cega e que desde pequena é estimulada em seu ambiente social tem todas 

as condições para viver bem, com autonomia. Compreendemos que a deficiência 

não está no sujeito, mas no ambiente e nas relações sociais.  

Pelo fato da grande maioria dos cegos estimularem seus outros sentidos, 

acaba desenvolvendo habilidades que são necessárias para sua sobrevivência, tais 

como uma audição aguçada, um olfato apurado e um tato sensível. Como nos dita 

Vygotski (2018, p. 14), a cegueira “proporciona el impulso para los procesos de 

compensación, que conducen a laformación de una serie de particularidades em la 

psicologia del ciego y que reorganizan todas las diferentes funciones particulares”. 

Compreendemos que a deficiência proporciona processos de reorganização 

em todas as suas funções e desenvolve no cego uma nova forma de linguagem. 

Cabe ao docente entender essa reorganização para poder adaptar suas aulas. 

Com base em Perrenoud (2000 apud Souza,2003 p. 47), elencamos algumas 

competências para auxiliar ao professor a realizar suas adaptações em sala de aula: 

1. Organizar e dirigir situações de aprendizagem 

 Conhecer, para determinada disciplina, os conteúdos a serem ensinados; 

 Trabalhar a partir das representações do aluno; 

 Trabalhar a partir dos erros e dos obstáculos à aprendizagem; 

 Construir e planejar dispositivos e sequências didáticas; 

 Envolver os alunos em atividades de pesquisa, em projetos de conhecimento. 

2. Administrar a progressão das aprendizagens 

 Conceber e administrar situações-problema ajustadas ao nível e às 

possibilidades dos alunos; 

 Adquirir uma visão longitudinal dos objetivos do ensino; 

 Estabelecer laços com as teorias subjacentes às atividades de aprendizagem; 

 Observar e avaliar os alunos em situações de aprendizagem, de acordo com 

uma abordagem formativa; 
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 Fazer balanços periódicos de competências e tomar decisões de progressão. 

1. Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação  

 Administrar a heterogeneidade no âmbito de uma turma; 

 Abrir, ampliar a gestão de classe; 

 Fornecer apoio integrado; 

 Desenvolver a cooperação entre os alunos e certas formas simples de ensino 

mútuo. 

2. Envolver os alunos em sua aprendizagem e em seu trabalho 

 Suscitar o desejo de aprender, explicitar a relação com o saber, o sentido do 

trabalho escolar e desenvolver na criança a capacidade de auto avaliação; 

 Instituir e fazer funcionar um conselho de alunos e negociar com eles diversos 

tipos de regas e de contratos; 

 Oferecer atividades opcionais de formação; 

 Favorecer a definição de um projeto pessoal do aluno. 

3. Trabalhar em equipe 

 Elaborar um projeto de equipe, representações comuns; 

 Dirigir um grupo de trabalho; 

 Organizar e fazer evoluir, no âmbito da escola a participação dos alunos. 

4. Informar e envolver os pais 

 Dirigir reuniões de informação e de debate; 

 Fazer entrevistas; 

 Envolver os pais na construção dos saberes. 

5. Utilizar novas tecnologias 

 Utilizar editores de textos; 

 Explorar potencialidades didáticas dos programas. 

 

Com base nas competências citadas, destacamos algumas: “Conhecer, para 

determinada disciplina, os conteúdos a serem ensinados”. Consideramos o 

“conhecer” como um dos pontos principais para que aconteça a inclusão. Não 

somente o conhecimento do conteúdo, mas conhecer o humano que ali está, com 

todas as suas capacidades e limitações, objetivando pensar em estratégias e 

intervenções dentro de suas possibilidades.  
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Outro fator essencial para a aprendizagem do estudante cego é a realização 

de uma sequência didática. O ritmo de aprendizagem para cada um de nós é 

diferente e, na maioria das vezes, o estudante com deficiência visual requer um 

pouco mais de tempo, por isso as sequências são essenciais para a fixação do 

conteúdo. 

 Desenvolver atitudes de cooperação entre os alunos é muito importante. Em 

um ambiente no qual muitas vezes o docente encontra-se sozinho, sem nenhum 

professor auxiliar, utilizar-se da estratégia de envolver os alunos para a mediação da 

aprendizagem do estudante com deficiência visual faz da sala de aula um ambiente 

de ensino mútuo, significativo. Além disso, desperta valores humanos como a 

sensibilidade e a gentileza essenciais para se formar uma sociedade inclusiva. 

 Não podemos deixar de envolver os pais em tal processo. Eles também são 

agentes responsáveis por essa escolarização e torná-los um aliado da escola, para 

ter no ambiente educativo sujeitos parceiros na aprendizagem dos estudantes. 

Assim, concordamos com Sousa (2003), quando afirma  

 
A inclusão provoca nossos posicionamentos e modernização do ensino, que 
implica num esforço de atualização dos professores, coordenadores, 
diretores, ou seja, uma reestruturação da própria escola, para se tornarem 
aptas a atender às necessidades de cada um de seus alunos conforme as 
suas especificidades. (SOUSA, 2003, p. 50) 

 

Consideramos a importância da informação e formação dos docentes na 

escola campo de pesquisa para efetivação real do processo de inclusão escolar dos 

estudantes cegos. Ponderamos que as falas de insatisfação das mães sobre a 

inclusão escolar de seus filhos é reflexo das práticas não desenvolvidas, muitas 

vezes por falta de formação específica dos docentes. Tentar entender a cegueira em 

todos os seus sentidos, biológico e social, é fundamental para pensar estratégias 

didáticas e proporcionar a participação integral nas práticas escolares. 

Desenvolver a parceria entre a professora da sala de recursos multifuncionais 

e os docentes da sala de aula regular é uma das estratégias para que esses alunos 

tenham acesso à aprendizagem em sala e possam ultrapassar barreiras que foram 

construídas. Não é porque eles são cegos que a única metodologia possível seja 

“ditar”, conforme frisou a professora Dóris. Explorar os outros sentidos é fundamental 

para a compreensão e desenvolvimento cognitivo desses estudantes. 
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Categoria II: Prática Pedagógica 

 

Nesta categoria traremos à discussão a prática docente frente aos estudantes 

cegos. A temática surgiu das entrevistas realizadas, nas quais foi percebida nas 

falas dos professores sobre a sua experiência com alunos cegos, como nas das 

mães, por muitas vezes relatada a falta dessa prática.  

A prática pedagógica nesse contexto, como conduz Franco (2012), se refere 

às práticas sociais realizadas com o objetivo de concretizar os processos 

pedagógicos. Diante disso, consideramos a prática pedagógica uma ação que 

promove a reflexão, a criticidade da mediação entre o docente e o aluno. 

Para Sacristán (1999), a prática pedagógica é entendida como uma ação do 

professor em seu espaço em sala de aula, ou seja, o professor tem o papel de 

planejar objetivos intencionais para que através da mediação o aprendizado ocorra. 

Ter um estudante cego em sala desperta em muitos docentes alguns 

sentimentos, como a incapacidade, incompreensão e por muitas vezes resistência. 

Conforme afirma Silva (2013. p.61) [...], “não são raras as atitudes de perplexidade, 

incompreensão, insegurança e resistência por parte de educadores quando se 

deparam com a possibilidade de ter em sala um aluno com deficiência, em particular 

um aluno cego”. Como mostra nas entrevistas realizadas com os docentes: 

 

Quadro 4 – Categoria II – Práticas Pedagógicas 

Participante 
 

Categoria Prática Pedagógica 

Dóris [...] Eles aprenderam comigo, mas acho 
que eles me ensinaram mais durante 
esse tempo. Sempre eu ditei pra eles a 
turma fica em silêncio e eu escrevia para 
os videntes e ditava pra eles. 
 

Hanna Como um facilitador 

Sara Eu acho que a gente é fundamental nesse 
processo, a gente que leva o aprendizado 
pra eles, de uma forma que eles possam 
compreender devido as suas limitações 
né 
 

Gregório Vejo meu papel igual aos alunos que 
enxergam, meu papel é o mesmo, fazer 
com que eles compreendam o conteúdo, 
quer queira quer não, eles têm que 
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desenvolver uma forma de visualizar o 
conteúdo, na mente, entender o que está 
sendo falado, e procurar criar uma opinião 
sobre o mundo a volta dele, dentro da 
minha disciplina que é geografia, certo?! 
 

Fonte: dados da pesquisadora. 

 

Notamos nos discursos uma lacuna ao se falar das práticas realizadas em 

sala com os estudantes cegos. Percebemos em uma das falas docente, o “ditado” 

como única forma de prática acessível para o cego. Isso nos revela o quanto ainda é 

fragilizada a formação docente. A falta de conhecimento de práticas que favoreçam 

o desenvolvimento da aprendizagem do estudante cego ainda é uma das barreiras 

enfrentadas para a efetivação de uma prática inclusiva. 

Sabemos que não é fácil a realização de uma prática escolar inclusiva, 

principalmente com pessoas que nunca tiveram o contato com estudantes com 

alguma deficiência visual, mas o principal passo para se fazer uma prática que 

inclua todos é acreditar e enxergar o outro com todas as suas possibilidades de 

aprendizagem e não com sua limitação. 

Entendemos o fato de docentes apresentarem-se resistentes em aceitar seu 

aluno cego, mas concordamos com Silva (2008. p.21) quando afirma que “assumir o 

desafio da descoberta e da busca, pela superação de preconceitos, de atitudes que 

negam a capacidade do outro em aprender e de desenvolver suas capacidades 

garantindo assim, o direito, inaliável que todos têm em aprender”. 

Recordamos que em uma das visitas à escola campo de pesquisa, em uma 

conversa informal com um determinado professor. Este nos convidou para observar 

sua aula com seus alunos cegos. Chegando lá, nos deparamos com a seguinte 

cena: todos os alunos virados para o quadro; o professor explicando o assunto. Em 

determinado momento, pediu para que todos os alunos virassem a cadeira para a 

tela dos slides. Com exceção dos alunos cegos, todos se viraram (acreditamos que, 

para além da falta de visão, os alunos cegos não se viraram porque não sabiam 

aonde estava a tela que projetava os slides). A aula continua e nos slides havia 

somente imagens que poderiam ter sido facilmente descritas pelo docente para a 

compreensão dos estudantes cegos.  

 É notório que durante as aulas desse professor não existiu uma prática 

docente inclusiva, pois sua atitude nos revelou uma prática excludente. Fazer uma 
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prática inclusiva às vezes só requer que o docente acredite que aquele sujeito que 

está ali tem grandes capacidades de aprendizado e que só precisa de uma 

mediação. A falta de uma formação reflexiva e dialógica reflete em uma prática 

excludente: 

 

Quando um professor é formado de modo não reflexivo, não dialógico, 
desconhecendo os mecanismos e movimentos da práxis, ele não saberá 
potencializar as circunstâncias que estão postas à prática. Ele desistirá e 
replicará fazeres. O sujeito professor precisa ser dialogante, crítico e 
reflexivo. Ter consciência das intencionalidades que presidem sua prática 
(FRANCO, 2015, p. 607) 

 

Outra fala interessante é do professor Gregório quando ele diz que o 

estudante cego tem que desenvolver uma forma de visualizar o conteúdo, deixando 

a responsabilidade do aprendizado para o aluno. O docente tem papel fundamental 

nesse processo. Pimenta e Lima (2008, p.41) afirmam que a prática educativa, 

“como tantas outras, é uma forma de intervir na realidade social; no caso, mediante 

à educação. Portanto, ela é uma prática social”. Assim, compreendemos que o 

docente tem o papel de mediar o aprendizado de maneira objetiva e intencional. 

Por outro lado, não podemos negar as práticas excludentes realizadas por 

outros docentes nos relatos das mães. São reveladas questões vividas pelos 

estudantes no ambiente escolar evidenciando principalmente a invisibilidade 

presente nas relações com os docentes. Apesar de todos os discursos de inclusão 

feitos por parte dos professores nas entrevistas ainda existem práticas pedagógicas 

excludentes. Vejamos nas falas das mães Clara e Clarice:  

 

[...] eu não gosto muito porque na hora que eles estão fazendo trabalho, 
ficam de lado, vai participar e na hora não participa, ficam de lado, a não ser 
quando as professoras da sala de recursos tomam a frente, mas quando 
são só os professores normais, não. (CLARA, 2018)  
 
Eles participam, mas quando as professoras da sala de recurso estão no 
meio, participam mais, mas quando estão os outros professores dizem que 
eles vão participar e na hora não participam. A gente fica até reclamando, 
fica até triste com essas coisas, porque eles ensaiam tudo direitinho. 
(CLARICE, 2018) 

 

É comum vermos um discurso correto, coerente com as legislações vigentes, 

mas muitas vezes as ações mostram a falta de sensibilidade e para com o outro. As 

barreiras atitudinais são enfrentadas pelos estudantes cegos dia a dia no convívio 

escolar. 
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Essas atitudes vão em sentido contrário com a Política Nacional de Educação 

Especial numa perspectiva Inclusiva (2008, p.01), na qual se defende o “ direito de 

todos os estudantes de estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum 

tipo de discriminação” 

Fica evidente que para a participação dos estudantes cegos nas atividades 

escolares é necessário que as professoras da sala de recurso multifuncional estejam 

presentes para garantir a participação, depositando responsabilidade do 

desenvolvimento da aprendizagem a essas docentes. 

Sabemos que a responsabilidade da ação educativa não é só de um 

profissional, mas de todos que participam do processo. O diálogo entre tais 

profissionais na perspectiva de refletir e discutir estratégias são alternativas eficazes 

para o avanço desses estudantes. Conforme afirma Freire (1987, p. 45) 

 

O diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que se 
solidariza o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser 
transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar 
idéias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca das 
ideias a serem consumidas pelos permutantes. (FREIRE, 1987, p. 45) 

 

Assim, o diálogo é uma ação fundamental de reflexão com o outro para 

(re)pensar estratégias e práticas realizadas diante da imensa diversidade que temos 

em sala de aula. Como respaldado no pensamento de Bedaque (2014, p. 52): “Esse 

processo é extremamente importante para a construção de possibilidades 

educativas que atendam as diferenças”. 

 Desse modo compreendemos a prática pedagógica como um ciclo de ação – 

reflexão- ação. Como mostra a figura a seguir: 
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Figura 7 - Prática Pedagógica 

 

 

 
                 Fonte: A autora, 2018. 

 

Mais uma vez damos ênfase à importância do fazer docente como um ato 

crítico-reflexivo de sua prática. Compreendemos que a prática pedagógica vai além 

da própria atuação em sala de aula, é uma ação dialógica, que permite ao docente 

refletir sobre seu trabalho e buscar sempre o aprimoramento dele. A tal 

compreensão, agregamos o pensamento de Lopes (2018 p.05): 
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A prática pedagógica, que é o fazer diário do professor, depende não 
apenas dos conhecimentos formais, adquiridos principalmente nos cursos 
de formação, mas essencialmente depende das observações diárias que o 
professor faz do seu próprio trabalho, dos seus alunos, da escola, da 
sociedade e da reflexão diária que impõe todo trabalho pedagógico. 
(LOPES, 2018, p. 05) 

 

É por meio dessa reflexão diária que o docente elabora sua mediação 

pedagógica, de acordo com objetivos intencionais direcionados ao estudante. 

Entendemos que a mediação pedagógica é um processo de intervenção por parte 

do docente para o educando, com o propósito de motivar a aprendizagem. Nela, o 

professor age com disposição a ser ponte entre o aprendiz e a aprendizagem, 

incentivando-o, facilitando o processo de aquisição do saber (MASSETO, 2000).  

É válido ressaltar que práticas de inclusão dos estudantes público alvo da 

Educação Especial, em particular de estudantes cegos, não depende somente do 

docente. É preciso que toda a comunidade escolar faça parte do processo de 

inclusão e comungue de atitudes inclusivas. 

Enfatizamos a necessidade de uma equipe gestora presente e que assuma, 

também, a responsabilidade da inclusão, promovendo diálogos com seus docentes; 

pensando estratégias junto aos profissionais que acompanham os estudantes com e 

sem deficiência, para a melhoria das práticas pedagógicas. Uma gestão atuante, 

que conhece seus alunos com suas necessidades educativas especiais; que sabe 

das especificidades de cada um e que se preocupa com a efetivação da inclusão, 

certamente possibilitará boas práticas inclusivas.  Sabemos que tal prática não se 

faz sozinha, é preciso contar com uma rede de articulação, e no ambiente escolar a 

gestão é parte fundamental para o funcionamento dela. 

Ratificamos a perspectiva de que escola inclusiva ou com práticas inclusivas 

não significa ter somente o estudante público alvo da educação especial em sala de 

aula e, no caso do estudante com deficiência visual, dispor apenas de aulas 

expositivas verbalizadas como recurso auditivo de aprendizagem. A este, as aulas 

devem associar à percepção auditiva os demais sentidos remanescentes, a fim de 

que obtenha aprendizagens significativas. Logo, o ensino baseado na didática e 

método multissensorial fará toda a diferença, uma vez que promove a utilização de 

todos os sentidos no ato de ensinar com a finalidade de que o estudante cego capte 

informações do meio circundante e possa inter-relacioná-las (SILVA, 2017). 
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Desse modo, percebemos que as possibilidades de aprendizagem são 

enormes quando se utiliza do campo multissensorial, promovendo uma nova 

estrutura cognitiva de aprendizado. Entretanto, esses sentidos precisam ser 

estimulados socialmente, pois o seu desenvolvimento não se dá automaticamente 

com a perda da visão. Conforme comenta Vygotsky (2018, p.03): 

 

(…) em los ciegos no existe el desarrollo supernormal de las funciones del 
tacto y de la audición; que, por el contrario, com mucha frecuencia estas 
funciones se presentan em los ciegos  desarrollada sen menor medida que 
em los videntes; por último, allí donde nos encontramos con una elevada 
función del tacto em comparación com la normal, este fenómeno resulta ser 
secundario, dependiente, derivado, más bien una consecuencia del 
desarrollo que su causa. (VYGOTSKY, 2018, p. 03) 

 

Portanto, imprimir ao ensino o caráter multissensorial é fundamental ao 

desenvolvimento dos sentidos remanescentes e à aprendizagem de estudantes 

cegos. O papel ativo e interativo destes no processo de ensino e aprendizagem é 

primordial para o seu desenvolvimento, para o alcance de independência, autonomia 

e relações positivas com seus pares. 

Embora os discursos apontem para práticas de exclusão, foi possível notar, 

nas falas das mães, que existem docentes comprometidos com os estudantes 

cegos, devido a trazerem em seu planejamento metodologias que favorecem suas 

aprendizagens.  Mas, ainda assim, notamos a ausência de exemplos de atividades 

que envolvam tal prática. 

Salientamos que por muitas vezes as metodologias que são adaptadas para 

um estudante cego podem igualmente ser facilitadoras de aprendizagens para 

qualquer outro aluno da sala de aula.  

Na entrevista com a professora de Biologia, foi comum ouvi-la dizer que inclui 

seus alunos porque dita para eles. O ensino de biologia, como o da Língua 

Portuguesa, não se resume apenas ao ditar. É possível incrementar o ensino dos 

conteúdos com a  utilização de tecnologias assistivas4, com a elaboração de projetos 

teatrais, ou mesmo com a utilização de performances corporais para compreensão 

do conteúdo.  
                                                           
4
 Tecnologia Assistiva é uma “área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba produtos, 

recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à 

atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua 

autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social" (ATA VII - Comitê de Ajudas Técnicas (CAT) - 

Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE) - Secretaria Especial dos 

Direitos Humanos - Presidência da República). 

http://portal.mj.gov.br/corde/arquivos/doc/Ata_VII_Reuni%C3%A3o_do_Comite_de_Ajudas_T%C3%A9cnicas.doc
http://portal.mj.gov.br/corde/arquivos/doc/Ata_VII_Reuni%C3%A3o_do_Comite_de_Ajudas_T%C3%A9cnicas.doc
http://portal.mj.gov.br/corde/arquivos/doc/Ata_VII_Reuni%C3%A3o_do_Comite_de_Ajudas_T%C3%A9cnicas.doc
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Em uma situação pessoal de sala de aula, na qual desenvolvíamos o 

conteúdo sobre verbos, que em seu sentido mais simples é uma ação humana ou da 

natureza, entendemos que somente conjugá-los não faria nenhum sentido para nós, 

enquanto docentes, e não traria nenhum significado para os estudantes. Decidimos, 

portanto, utilizar a estratégia de, junto aos alunos, criar uma história na qual teria 

que ter momentos que indicassem ação (correr, pular, cantar, abraçar...). Após a 

história construída, fomos para um espaço maior da escola, onde lemos a história 

criada e, na medida em que eles escutavam os verbos, praticavam a ação. Uma 

atividade simples, dinâmica, significativa e inclusiva. Exemplo de uma atividade que 

pode ser realizada com crianças com ou sem deficiência visual. 

O ensino de Matemática, por sua vez, tem sido um penoso desafio para 

estudantes com e sem deficiência. Aliás, é uma das matérias de mais difícil 

aprendizagem para estudantes cegos. Ensinar esse componente curricular de uma 

maneira que todos compreendam também é uma tarefa árdua para muitos 

professores.  

Dando ênfase ao estudante cego, trazemos dois exemplos que podem auxiliar 

na aprendizagem de conceitos matemáticos por esses estudantes: imaginemos uma 

aula de Geometria sobre polígonos; explicar esse tipo de assunto sem dispor da 

visualização dos sólidos geométricos torna muito difícil o entendimento. Nesse caso, 

o (a) professor (a) com ajuda dos estudantes da sala pode construir os sólidos com 

apenas dois tipos de materiais: palitos de churrasco e balas de goma como mostra a 

figura 08. 

 

Figura 8 - Sólidos Geométricos 
 

 

 

 

 

 

 
                                               Fonte: Google imagens. 
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Descrição da imagem: Imagem na horizontal. Em uma sala de aula. Em cima de uma carteira têm 
alguns modelos de sólidos geométricos feitos com canudos e palitos de churrasco e nos seus vértices 
foram colocadas jujubas coloridas para sustentação dos sólidos. 

 

Outro ponto de muita dificuldade na Matemática é a construção de gráficos e 

equações de 1º e 2º grau. Por isso é extremamente importante para o estudante 

cego um material concreto, para que ele possa visualizar mentalmente o assunto 

proposto. Na figura 09, trazemos um simples recurso didático: o multiplano. Um 

recurso no qual o estudante poderá elaborar os resultados dos cálculos de maneira 

mais concreta, bem como construir gráficos. 

 

Figura 9 - Multiplano 

 

 

 

 

 

                                             Fonte: Google imagens. 
 

Descrição da imagem: Imagem na horizontal, na qual se mostra três multiplanos na cor azul. O 
primeiro multiplano, o do lado esquerdo, tem uma representação de parábola em forma de V com um 
pedaço de arame. O segundo multiplano tem uma linha na diagonal feita com arame e o terceiro 
mostra um gráfico de barras. O gráfico é composto por quatro barras de alumínio. 
 

Salientamos que planejar uma estratégia para ser utilizada com um estudante 

cego por muitas vezes permite ao professor (a) trabalhar as dificuldades de outros 

alunos que não têm nenhuma necessidade educativa especial decorrente de 

deficiência ou transtornos. Assim, pensar práticas inclusivas é uma maneira de rever 

novas metodologias para todos. 

Com relação ao ensino de Ciências, a utilização de figuras, objetos, desenhos 

em relevo das partes de um todo contribuem para a formação da imagem mental do 

todo observado (SILVA, 2013, 2014). Dessa maneira, para compreender o todo, o 

estudante cego vai partir das partes simples para as mais difíceis. Na sequência 

registramos o exemplo de uma aula de Ciências, iniciando o assunto sobre as 

células. O (a) professor (a) poderá trazer para sala de aula uma maquete, tal qual a 
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apresentada na figura 10, em alto relevo, representando toda a estrutura celular. Os 

materiais utilizados para a confecção desse recurso pedagógico são bem simples, 

de baixo custo e fácil acesso: isopor, tinta guache e massa de modelar. A partir daí o 

estudante cego poderá tatear toda a maquete e fazer uma imagem mental do 

assunto estudado.  

Figura 10 - Maquete representando a estrutura de uma célula. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google imagens. 

 

Descrição da Imagem: Imagem vista de cima. A figura mostra uma maquete feita de isopor para 
mostrar toda a parte da célula que são representadas por massinha de modelar. A base da maquete 
é de cor verde e suas laterais de cor marrom. Dentro da maquete se encontram as representações 
das estruturas celulares em diferentes formatos nas cores de vermelho, azul e verde, branco e 
marrom. No lado esquerdo da imagem, tem uma legenda. Seu fundo é branco e estão desenhadas 
algumas estruturas células e seus respectivos nomes. 

 

O ensino de Geografia também traz a utilização de imagem como recurso 

didático mediador da aprendizagem. Em uma aula, por exemplo, sobre Continentes, 

o (a) professor (a) poderá trazer um mapa tátil, tal como o da figura 11 ou poderá 

construí-lo em sala de aula junto aos alunos promovendo, também, um momento de 

interação social. É válido frisar a importância da descrição do que está sendo 

construído para que o estudante cego visualize mentalmente o mapa. Como mostra 

a imagem a seguir: 
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Figura 11 - Mapa Mundi Tátil 

 

 

 

 

 

 

                              

 
 
 
 
 
 

Fonte: Google imagens. 
 

Descrição da imagem: Imagem vista de cima. A figura se trata de um mapa mundi em alto relevo. 
Cada continente está representado por uma textura diferente. O desenho do mapa está todo 
contornado com um barbante vermelho, o oceano está na cor azul claro. O continente Americano 
está todo coberto por feijão de cor preta, enquanto o continente africano está coberto por sementes 
marrons. O continente Europeu, por cola colorida nas cores verde e amarelo, a Ásia está coberta por 
arroz e a Oceania está cartonada por arroz. A Antártida está contornada por uma linha. As 
informações do mapa estão todas em braile. 
 

O ensino de Arte é tão importante quanto os das outras disciplinas. Ensinar 

arte é oportunizar ao estudante a outros meios de linguagens e culturas. 

Concordamos com Silva (2017, p.58), quando afirma que “o fato de não enxergar 

não impede que desfrutem da música, da dança, do teatro, de dramatizações, ou 

que possam vir a ser cantores, atores e dançarinos, por exemplo”. Tornar o ensino 

de arte acessível ao cego é um grande desafio, tendo em vista a grande utilização 

dos campos visuais.  

O estudante cego poderá realizar atividades de pintura e de desenho. Para as 

atividades de pintura, são necessárias algumas adaptações, como: a fixação da 

folha na carteira com fita adesiva, e o auxílio de uma pessoa para fornecer as tintas 

que ele solicitar ou, ainda, a marcação com texturas diferentes nos potes de tinta 

com a devida orientação ao estudante de sua representatividade. Para as atividades 

de desenho, utiliza-se de uma prancha para desenho (figura 12) revestida, de um 

lado, por uma tela fina, e do outro, por papel com fita adesiva, giz de cera do grosso 

ou lápis grafite 4B ou 6B (Silva, 2017). 
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Figura 12 - Prancha adaptada para cegos desenharem. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: Rivaldo Benvenuto de Oliveira Neto. 
 

Descrição da imagem: Foto tirada na horizontal. A qual mostra uma prancha adaptada para cego. A 
prancha é verde e em cima tem uma folha de ofício branca, na qual há uma pessoa desenhando. Em 
cima da mesa contêm uma caixa de giz de cera, um ralador e uma cadeira em miniatura. A foto 
expressa a pessoa tentando desenhar o ralador. 
 

Sabemos que na maioria dos casos o ensino de história é cansativo e muitas 

vezes só é repetido o que está posto nos livros didáticos (falo com base minha 

experiência com essa disciplina na época de escola). Tornar o ensino de história 

prazeroso, significativo e inclusivo é algo a ser pensado por parte dos docentes 

dessa área.  

Passamos a descrever, como exemplo de aula que foge a essa regra, uma 

experiência da aula de uma professora de uma escola, na qual atuei, que tinha uma 

estudante com baixa visão. Em um determinado assunto de História, ela utilizou-se 

de uma peça teatral. Elaborou junto com todos os estudantes o roteiro, definição de 

personagens, figurinos, cenário, e o resultado foi um sucesso. A estudante com 

baixa visão foi a que melhor atuou e compreendeu o assunto. Tal trabalho, além de 

promover o aprendizado, estreitou os elos afetivos da estudante com a turma, que 

ainda eram frágeis. Com isso, podemos comprovar a importância de atividades em 

grupo, que desenvolvam a interação e a cooperação entre os estudantes. Atividades 

como a citada ainda proporcionam a mudança da percepção de incapacidade que se 

tem de uma pessoa com deficiência visual – cegos ou com baixa visão. 

A educação física é uma disciplina que causa ou que deveria causar prazer 

na maioria dos estudantes. A sua perspectiva inclusiva tem sido um tema bastante 



 
 
 

79 
 

discutido no âmbito escolar. Para promover práticas inclusivas nessa disciplina, são 

necessários alguns conceitos. Com base em J. Felippe e V. Felippe (1999, apud 

SILVA, 2008, p.152), 

 

 O espaço corporal: consciência das posições, direções e distâncias em 
relação ao próprio corpo; 
1. Espaço da ação: orientação para a execução de movimento no 
espaço circundante 
2. Espaço de objetos: posição dos objetos, um em relação ao outro, em 
termos de direção e distância, a partir do espaço corporal. 
3. Espaço geométrico: orientação, a partir das experiências concretas, 
utilizando os conceitos geométricos para elaboração de mapas mentais, 
dependendo de algum sistema de coordenação ou direção (por exemplo: os 
pontos cardeais), que possa ser aplicado em aposentos, bairros, cidades, 
entre outros. 
4. Espaço abstrato: orientação possível para algumas que possuam a 
capacidade de manejo dos conceitos para a elaboração de todas, traçado e 
de plantas e mapas, ideias geográficas ou problemas de navegação etc. 
5. Silva (2017) relata também a importância de explorar as 
potencialidades do aluno quanto a) capacidades perceptivas (coordenação, 
sentidos), b) capacidades físicas (agilidade, flexibilidade, resistência) e a 

comunicação verbal (postura, porte, expressões). (J. FELIPPE; V. 
FELIPPE, 1999, apud SILVA, 2008, p.152) 

 

Silva (2017) relata ainda a importância de se explorar a) a potencialidades do 

aluno e as capacidades perceptivas (coordenação, sentidos), b) capacidades físicas 

(agilidade, flexibilidade, resistência) e a comunicação verbal (postura, porte, 

expressões). 

Percebemos as inúmeras possibilidades de estratégias didáticas para o 

ensino do estudante cego. Notamos que as estratégias apresentadas acima se 

utilizam de todos os campos da multissensorialidade, tornando o ensino e as 

aprendizagens significativas. 

É válido frisar que uma das principais estratégias para existir uma prática 

inclusiva é o olhar sensível e humano dos educadores (professores, gestores, 

servidores em geral, famílias) para com os estudantes com deficiência visual. 

Enxergar o outro além da sua deficiência e vê-lo como uma pessoa que tem todo 

direito ao ensino, proporcionando uma educação emancipatória, principalmente nos 

tempos atuais, de muita repressão para com os direitos da pessoa com deficiência. 

Tratemos, agora, de aspectos da Categoria III. 
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Categoria III: Formação Docente 

 

A docência constitui um campo múltiplo de saberes que requer uma constante 

reflexão sobre a prática. Compreendemos que a docência é um processo de 

formação contínua a fim de promover uma reflexão crítica sobre sua prática. Nóvoa 

(2007) elencou os três elementos AAA que sustentam esse processo de formação: 

“A” de Adesão: porque o ser docente implica em você acreditar em princípios e 

valores; “A” de Ação: porque o docente assume uma postura de utilizar estratégias 

pensando no avanço cognitivo do sujeito e “A” de Autoconsciência: porque toda a 

ação docente deve ser levada a uma reflexão. 

Consideramos que se tornar professor considerando a perspectiva inclusiva 

não é uma tarefa fácil e nem rápida. Exige competência e habilidades específicas 

que vão sendo adquiridas com o tempo e com a prática. Conforme Nóvoa, (2007, 

p.16) “é um processo que necessita de tempo. Um tempo para refazer identidades, 

para acomodar inovações, para assimilar mudanças”. Para Garcia (1999), a 

formação docente pode ser compreendida em três aspectos: como função social de 

transmissão de saberes, de saber fazer, ou do saber ser, se reportando aos 

conceitos, atitudes e conhecimentos. 

Sabemos que a formação docente é um direito previsto na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – 9.394 de 20 de dezembro de 1996, em seu artigo 

61º, no qual prevê:  

A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos 
dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às características de cada 
fase do desenvolvimento do educando, terá como fundamentos: I - a 
associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em 
serviço. (BRASIL, 1996) 

 

Apesar da LDB tentar garantir tal direito, não é o que se reflete na escola campo 

de pesquisa. Vejamos a percepção das mães entrevistadas Clarice e Clara: 

 
Eles deviam se interessar mais pela leitura da deficiência visual, né, fazer 
curso profissional... Dizem que tem, né? Pra eles ficarem mais capacitados 
a ajudar os nossos filhos, os meninos ficam muito perdidos em sala de aula. 
(CLARA, 2018) 
 
Se ele fizesse curso para trabalhar com deficiente seria muito bom. 
(CLARICE, 2018) 
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É notória a insatisfação das mães ao se falar da formação dos professores. 

Sabemos da enorme carga de trabalho que cada docente carrega, todos os que ali 

estão trabalham dois turnos e, às vezes, três, e isso interfere diretamente na falta de 

tempo para sua própria formação. Seriam necessárias políticas públicas que 

evitassem que o professor trabalhasse três turnos seguidos para conseguir dar 

conta do seu sustento e isso consequentemente se refletiria em seu desempenho e 

em tempo livre para suas formações. 

Porém, entendemos que esse modelo de política é utópico na realidade do 

país, portanto, é preciso que a gestão escolar promova momentos de formação com 

sua equipe, dando ênfase às práticas inclusivas. Compreendemos que não é uma 

tarefa fácil, mas fazer articulações com outras instituições formativas pode ser uma 

boa estratégia para a formação continuada docente.  Como tece Freitas: 

 

A necessidade de uma política global de formação e valorização dos 
profissionais da educação que contemple de forma articulada e prioritária 
formação inicial, formação continuada e condições de trabalho, salários e 
carreira, com a concepção sócio-histórica do educador a orientá-la, faz 
parte das utopias e do ideário de todos os educadores e das lutas pela 
educação pública nos últimos 30 anos (Freitas, 2007, p.143) 

 

A luta por melhores condições de trabalho que valorizem a atuação docente 

ainda permanece como um objetivo não alcançado nos dias atuais. Conforme 

Freitas (2007), as condições precárias que muitos professores de escolas públicas 

enfrentam em seus locais de trabalho, fatores como a falta de infraestrutura, 

materiais e funcionamento influenciam diretamente no exercício profissional. Isto 

posto é importante reconhecer as condições de trabalho desses profissionais, para 

que a responsabilidade do sucesso ou insucesso de suas práticas não seja somente 

a ele atribuída.  

É preciso enxergar toda as políticas construídas para a imersão do estudante 

com deficiência na sua chegada à escola e preparar professores e demais agentes 

do ambiente escolar para o acolhimento desses estudantes. Atualmente, os cursos 

de licenciaturas em todo o país se encontram com disciplinas obrigatória e/ou 

optativas voltadas para a inclusão de estudantes com deficiência, a fim de promover 

uma formação inicial sobre o tema. Destacamos a importância da formação 

continuada na perspectiva inclusiva para os docentes, uma vez que nenhum 

professor participante da pesquisa disse ter cursado, em sua formação inicial, 
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conteúdos relativos à escolarização de estudantes cegos, disciplinas. Com a 

formação continuada, a lacuna será preenchida, permitindo:  

 

“[...] a produção de conhecimentos que possam desencadear novas atitudes 
que permitam a compreensão de situações complexas de ensino, para que 
os professores possam desempenhar de maneira responsável e satisfatória 
seu papel de ensinar e aprender para a diversidade (PLETSCH, 2009, 
p.148). 

 

Freire (1996, p.23) nos diz que “quem forma se forma e re-forma ao formar 

quem é formado, forma-se e forma ao ser formado”. Ou seja, a formação continuada 

é um processo de ressignificação do ensino para quem forma e quem está sendo 

formado. 

Sabemos que, ao longo dos anos, a formação docente reflete os momentos 

históricos de cada época. Na década de 70, por exemplo, existiu uma grande 

influência da psicologia comportamental e da tecnologia educacional, além do forte 

poder de autoridade que o professor tinha, como único detentor do saber.  Só a 

partir da década de 1980, começaram as discussões acerca do impacto das 

condições de trabalho do professor na sua formação (PEREIRA, 2000). Rabelo e 

Amaral (2003, p. 211) nos apontam que: 

 

As ações que ocorrem em cada momento histórico se refletem nos 
processos educacionais, e, por isso, uma escola inclusiva será o reflexo de 
uma sociedade inclusiva e, por outro lado, uma educação inclusiva terá 
influência sobre a sociedade transformando-a em uma sociedade voltada 
para todos, que não acolha em seu seio a intolerância para com os 
deficientes. (RABELO; AMARAL, 2003, p. 211) 

 

Em um mundo globalizado, no qual o consumismo exagerado prevalece, lutar 

por uma sociedade inclusiva é assumir uma posição política justa que pensa na 

diversidade cultural, nas etnias; que enxerga o deficiente como um sujeito de direitos 

e deveres. Infelizmente vivemos em uma sociedade excludente, o que reflete em 

todas as áreas, a pensar, por exemplo, na formação inicial docente. 

É notória a fragilidade da formação inicial dos professores entrevistados com 

relação ao estudo de práticas dentro de uma perspectiva inclusiva.  Com exceção 

das professoras da sala de recurso multifuncional formadas em Pedagogia, os 

professores das áreas específicas não tiveram contato em seu período de formação 

inicial com disciplinas que se voltassem para a educação inclusiva e/ou para os 
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processos de aprendizagem de estudantes cegos. “Eu não tenho formação 

nenhuma para trabalhar com aluno cego. As atividades quem aplicava era a menina 

da sala de recursos”.  Dos 6 professores entrevistados, 5 não tiveram nenhum tipo 

de formação voltada para o campo da deficiência visual.  

É importante frisar que o ensino do estudante cego é responsabilidade do 

professor da disciplina e não somente do Atendimento Educacional Especializado – 

AEE. Este serviço tem a função suplementar ou complementar do ensino e não de 

substituí-lo.  As professoras de tal atendimento podem e devem ajudar os docentes 

nas adaptações de atividades, trabalhos ou qualquer outro instrumento de 

mediação. Por isso, é importante o diálogo entre os professores dos atendimentos 

educacional especializado e do ensino regular para, juntos, poderem planejar e 

pensar atividades inclusivas. 

Está explícito na afirmação da professora Ana que temos que ter um olhar 

crítico frente aos cursos de licenciaturas perante estudos sobre a inclusão. Para que, 

desse modo, haja a preocupação de formar sujeitos emancipatórios com uma 

consciência crítica e social.  

No atual contexto, em que o número de matrículas de pessoas com 

deficiência vem aumentando, a formação continuada com ênfase em práticas que 

favorecem o estudante público alvo da educação especial se torna extremamente 

importante. Dados do IBGE (2017) revelam-nos que o número de pessoas com 

deficiência em classes regulares passou de 85,5% em 2013 para 90,9% em 2017. O 

ensino médio conseguiu aumentar consideravelmente o número de matrículas de 

pessoas com deficiência, passando de 48.589 para 94.274 em 2017.  

No ensino fundamental, o percentual de matrículas de alunos com deficiência 

em relação ao total é de 2,8%. Com esses dados, fica explícito a necessidade de 

preparar os docentes para lidar com os mais diversos tipos de deficiência que eles 

encontram em sala.  

Para Gatti (2013), é preciso investir também tanto nos conhecimentos das 

metodologias de trabalho quanto na própria cultura escolar.  Ou seja, a formação 

deve estar diretamente entrelaçada à demanda que a escola necessita. 

No Brasil, país de escolarização tardia, a necessidade de incluir nas redes 
de ensino as crianças e jovens de segmentos sociais que até poucas 
décadas atrás não eram atendidas pela educação básica colocou grandes 
desafios, um deles a formação de professores. Com a grande expansão das 
redes de ensino em curto espaço de tempo e a ampliação consequente da 
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necessidade de docentes, a formação destes não logrou, pelos estudos e 
avaliações disponíveis, prover o ensino com profissionais com qualificação 
adequada. Pesam nessa condição não só a urgência formativa, mas 
também nossa tradição bacharelesca, que leva a não considerar com o 
devido valor os aspectos didático-pedagógicos e necessários ao 
desempenho do trabalho docente como crianças e jovens. (GATTI, 
2013/2014, p.35) 
 

Mediante o cenário de não garantia dos aspectos didáticos e pedagógicos 

específicos, é primordial ao fazer docente a ideia de parcerias com instituições para 

que se possa desenvolver pesquisas colaborativas. Contribuindo, desse modo, com 

os conhecimentos, levando em conta a realidade de atendimento às especificidades 

de aprendizagem de todos os estudantes nas escolas.  

É válido salientar que, apesar das pesquisas colaborativas, a prática de 

formação deve ser ativa, na escola, por toda a equipe escolar. Nóvoa (2002) chama 

a nossa atenção para o fato de que a escola deve ser um ambiente de formação 

contínua e que os docentes também precisam tomar a frente desse processo para 

que a responsabilidade não seja somente do sistema. Entendemos que tal 

participação seja no sentido de instigar a gestão escolar para a ocorrência de 

momentos de formação que atendam às situações surgidas no decorrer da ação 

pedagógica, tais como: trabalhar as dificuldades dos alunos, mudanças 

metodológicas, compreensão de como ocorre a aprendizagem, elaboração e uso de 

recursos didáticos específicos, entre outros. 

Consideramos necessária a preocupação com a formação do professor 

dentro de uma perspectiva inclusiva, tanto na formação inicial quanto na formação 

continuada, tendo em vista o alto número de estudantes com deficiência chegando 

nas escolas, entre eles aqueles com deficiência visual. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta investigação surgiu da necessidade de mostrar a percepção que a 

família e professores têm um do outro na escolarização de estudantes cegos, bem 

como apontar caminhos para estreitar o vínculo entre família e escola. Sabemos da 

importância da articulação dessas duas instituições para o desenvolvimento do 

estudante com deficiência visual, que é o foco do nosso trabalho. A pesquisa teve 

como questão central compreender como pais e professores de uma escola pública 

de Natal/RN percebem o papel de cada um no processo de escolarização de 

estudantes cegos. 

Começamos a nossa pesquisa fazendo um levantamento bibliográfico a fim 

de buscar trabalhos que mostrassem a articulação entre família e escola, tendo 

como foco a escolarização de estudantes com deficiência visual. Identificamos a 

necessidade de estudos com ênfase na percepção de docentes e da família sobre o 

papel de cada um em tal processo com a intenção de promover reflexões sobre o 

tema. Desse modo, este trabalho tem uma grande relevância para o campo 

educacional e traz apontamentos de como estreitar tal elo. 

Começamos a nossa pesquisa trazendo aspectos históricos acerca da família, 

as concepções e transformações ocorridas com a referida instituição ao longo do 

tempo. Descrevemos, também, como a família chegou na instituição escolar, 

tornando-se parceira e como as políticas de inclusão tentam garantir a participação 

da mesma na escolarização de seus filhos. 

Durante a caminhada da pesquisa, foi possível compreender as mais 

diferentes estruturas familiares constituídas ao lado dos séculos. Desde as 

estruturas mais primitivas, como a Punaluana, até as mais modernas, presentes nos 

tempos atuais, como a monoparental, nuclear, homoafetivas e todas as mudanças 

que ocorreram devido às transformações sociais e econômicas ocorridas no mundo. 

As mudanças começaram a acontecer a partir o fim da primeira Guerra 

Mundial. Com o grande número de homens que morreram nas batalhas, as 

mulheres se viram obrigadas a trabalhar para poder sustentar seu lar. Com a 

consolidação do capitalismo, o movimento feminista ganha mais espaço e garante o 

acesso da mulher ao mercado de trabalho.  
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 Com a independência da mulher, o número de divórcios aumentou e, 

consequentemente, começou-se a se formar a família monoparental. Outro arranjo 

familiar que cresceu consideravelmente após a Resolução 175/2013 foi a união 

homoafetiva, união que permite a união de pessoas do mesmo sexo. Esses 

exemplos mostram como é diversa a estrutura familiar que temos no século XXI e 

isso é o reflexo de muita luta, resistência e coragem. 

Com todas essas mudanças ocorrendo mundialmente, é preciso refletir sobre 

o modelo das práticas escolares desenvolvidas ao longo dos anos. Então, na 

década de 1930, mais precisamente em 1932, aconteceu o “Manifesto dos 

Pioneiros”.  Tal movimento lutava a favor de uma escola laica, pública, de qualidade 

e na qual o aluno fosse o ator principal do seu processo de aprendizagem. 

É no período da Escola Nova que começou a surgir a parceria entre família e 

escola de maneira mais educativa. Com a criação do Círculo das Mães e, também, o 

Círculo de Pais e Professores em escolas públicas e particulares. Com o início da 

Ditadura Militar, os laços que estavam sendo construídos foram sendo fragilizados e 

a relação foi ficando cada vez mais sutil. 

Um pouco mais tarde, com o fim desse período e o surgimento da 

democratização, a educação voltou a ser discutida em âmbito nacional. Começaram 

a ter um novo olhar para a criança e para a pessoa com deficiência. Várias 

conferências, declarações, políticas foram sendo realizadas a fim de garantir o 

direito e o acesso à educação e, em conjunto, a família volta a ser citada como uma 

organização que precisa estar junto à escola para o bom desenvolvimento escolar 

do estudante. 

A pesquisa empírica em conjunto com a discussão teórica nos permitiu tecer 

a relação que aproxima a escola, campo de pesquisa, e a família de estudantes 

cegos ali matriculados. É uma relação a ser praticada cotidianamente a fim de 

promover práticas inclusivas que levem ao desenvolvimento daqueles estudantes e 

ao aprimoramento das práticas pedagógicas, como mostra a figura abaixo: 
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Figura 13: Relação família e escola 

 

 

Fonte: Autora, 2019. 

 

Dentro dessa perspectiva, podemos considerar que pode e deve existir uma 

relação propositiva entre a escola, campo de pesquisa e as famílias, por meio de 

ações articuladas com vistas ao bom desenvolvimento da aprendizagem dos 

estudantes cegos envolvidos no processo escolar. Porém, na escola campo de 

pesquisa, o contato entre as mães de estudantes e os professores ainda é muito 

fragilizado. 

Para que os laços se tornem estreitos é necessária uma gestão aberta ao 

diálogo e à democracia, que promova a participação dos pais na construção do PPP. 

Que lhes seja possível vivenciar momentos de formação que os oriente e motivem a 

lidar com seus filhos cegos, evitando a superproteção ou a rejeição, ambas danosas 

ao desenvolvimento da pessoa cega; que vivenciem oficinas de saberes 

concernentes ao processo de aprendizagem de seus filhos, tais como o Braille, o 

uso do sorobã, orientação e mobilidade para poder auxiliá-los nas tarefas escolares; 

que possam participar das feiras culturais não apenas como expectadores, mas 

como co-partícipes dos projetos desenvolvidos para que o elo entre família  e escola 

seja consolidado e praticado no cotidiano escolar.  
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Nas entrevistas foi possível perceber que cada participante sabe da 

importância de seu papel e do outro para o desenvolvimento, o ensino e a 

aprendizagem dos estudantes cegos. Suas imagens se refletem no mesmo espelho, 

mas não se fundem. Estão separadas, talvez pela carga de conhecimentos que 

ambos trazem consigo – da experiência e da ciência, e que pensam haver 

sobreposição de uma em relação a outra. Ainda falta a aproximação entre eles na 

ocorrência de compartilhamento desses saberes para as vivências colaborativas, 

dialógicas e inclusivas. Por isso enfatizo aqui a importância da gestão, para que 

possa proporcionar momentos de estreitar os elos entre as famílias e os 

professores. 

Refletir sobre a relação supracitada nos possibilitou a análise de alguns 

pontos cruciais no âmbito da escola campo de pesquisa. Foram eles: a inclusão dos 

estudantes cegos, a prática pedagógica e a formação docente sob a perspectiva de 

mães daqueles estudantes e de seus professores.  

Foi evidenciada muita insatisfação por parte das mães ao se falar da inclusão 

de seus filhos na escola regular. Isso nos faz refletir que a inclusão vai além das 

políticas, documentos legais e declarações que foram sendo implantadas ao longo 

dos últimos vinte anos, se tomarmos por referência a ratificação da Declaração de 

Salamanca (1994) em nosso país.  

Para que a inclusão aconteça, vários fatores determinantes são necessários, 

mas o principal deles é a quebra das barreiras atitudinais. É necessário acreditar nas 

possibilidades do outro, neste caso, do estudante cego, em aprender e participar 

ativamente dos processos sociais. Na escola, é preciso escutá-lo, procurando 

compreender a melhor maneira para ensiná-lo, conversar com as mães ou 

responsáveis para saber como podem ajudar no processo e orientá-la também 

naquilo que for de seu desconhecimento para que de fato aconteça a inclusão. 

As práticas pedagógicas na escola campo de pesquisa envolvendo os alunos 

cegos ainda são muito sutis. Ficou evidente que as práticas mais desenvolvidas, 

ainda são bem tradicionais e limitadas ao sentido da audição, tais como: o “ditado” e 

as “gravações de áudio”. Não que esses recursos estejam errados e não favoreçam 

a aprendizagem, mas é necessário ampliar o horizonte para outros tipos de práticas 

que utilizem os sentidos remanescestes, como canais interligados de aprendizagem, 

em atividades interativas com o objeto de conhecimento e a mediação dos colegas e 
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professores. Práticas diversificadas, ativas, lúdicas explorando os outros sentidos e 

favorecendo a aprendizagem de todos. 

Para que se desenvolva boas práticas inclusivas é importante formar 

professores que tenham a consciência de sua função social. Atualmente, nos cursos 

de licenciaturas, já se encontram disciplinas com ênfase na educação, porém a 

oferta ainda é de poucas disciplinas ofertadas. Na formação inicial dos docentes 

participantes da pesquisa, apenas um teve em sua formação inicial disciplinas 

voltadas para o campo inclusivo. Tal lacuna se reflete diretamente em sala de aula. 

Assim, se faz necessária a formação continuada desses profissionais, possibilitando 

conhecimento de novas práticas, além da promoção da reflexão acerca da atuação 

em sala de aula, com vistas à inovação de métodos, avaliações e recursos didáticos.  

Ao fim, elencamos aqui, além do que já citamos, três grandes desafios para 

garantir de fato o acesso do estudante cego ao ensino: a) Políticas Públicas que 

favoreçam a inclusão e que não tragam retrocessos, como por exemplo a volta das 

escolas especiais;  b) Uma gestão que participe dos planejamentos e discuta junto 

aos demais agentes da escola estratégias para o aprendizado dos estudantes numa 

perspectiva inclusiva; e c) A valorização docente, pois sabemos que profissionais 

valorizados executam com eficiência sua prática. 

O estudo desenvolvido nos faz concluir ser necessário que os professores e 

os pais da escola campo de pesquisa reconheçam a importância que cada um tem 

no processo de escolarização do estudante cego. A interação entre eles pode 

promover boas práticas de inclusão e o melhor desenvolvimento cognitivo dos 

discentes. O espelho em suas duas faces pode, em muitos momentos da vida 

escolar, fundir-se em uma única face. Nesse momento, famílias e professores 

conjugam seus saberes em prol de fazer valer o direito de estudantes cegos 

receberem um ensino de qualidade, retirando-os, assim, do universo da 

invisibilidade e contribuindo para a vivência autônoma e independente da cidadania. 
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APÊNDICE A - ENTREVISTA PARA VALIDAÇÃO DOS PROFESSORES 

 

 

 

 

LINHA DE PESQUISA: EDUCAÇÃO E INCLUSÃO EM CONTEXTOS 

EDUCACIONAIS 

TEMA DA PESQUISA O ESPELHO TEM DUAS FACES: PAIS E PROFESSORES 

NA ESCOLARIZAÇÃO DE ALUNOS CEGOS  

DOCENTE: MARIANE DE ARAÚJO SOARES 

ORIENTADORA: LUZIA GUACIRA DOS SANTOS SILVA 

 

ENTREVISTA COM OS PROFESSORES 

 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Formação:  

 

2. Tempo na docência? 

 

3. Tempo nesta escola? 

 

4. Disciplina(s) que leciona? 

 

PARTE II - PRÁTICA DOCENTE 

 

5. Já teve outras experiências pedagógicas com alunos cegos? 

6. O que você pensa sobre a inclusão escolar desses alunos? 

7. Fez cursos sobre o ensino e aprendizagem de pessoas cegas? Qual? Onde? 

Há quanto tempo? 

8. Quais as metodologias/estratégias de ensino adotadas em sua aula para 

atender as especificidades de aprendizagem do aluno cego?  
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9. Quais os recursos didáticos utilizados para aproximar o(a0 aluno(a) cego dos 

conteúdos trabalhados? 

10. Como é ensinar para alunos cegos?  

11. Como percebe o seu papel de professor (a) no processo de ensino e 

aprendizagem do aluno cego? 

12. Como você percebe seu aluno (a) cego?  

13. O aluno já se expressou sobre como percebe a sua prática docente em 

relação a ele?  Se sim, de que forma? 

14. Você está satisfeito (a) com a sua prática docente, em especial as práticas 

para atender as especificidades de aprendizagem do aluno cego? O que é positivo? 

O que falta? 

15. Quais as suas necessidades formativas para o ensino a alunos cegos? 

 

PARTE III - FAMÍLIA-ESCOLA 

 

16. Como você vê a participação das famílias dos alunos cegos na escola?  

17. Como se dá a sua relação com a família do seu aluno (a) cego?  

18. A família participa das reuniões promovidas pela escola e/ou por você 

professor (a)? 

19. Qual o teor dessas reuniões? 

20. Comumente para que as famílias são chamadas na escola? 

21. Como você percebe que os pais veem seu trabalho junto aos seus filhos 

cegos? 

22. Qual o peso que a opinião das famílias tem em sua ação docente? 

23. Em sua opinião qual o papel da família no processo de ensino e 

aprendizagem de alunos cegos?  

24. Qual a importância da parceria entre escola e família? 

25. Como essa parceria deveria acontecer? 
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APÊNDICE B - ENTREVISTA DE VALIDAÇÃO DAS MÃES 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA: EDUCAÇÃO E INCLUSÃO EM CONTEXTOS 

EDUCACIONAIS 

TEMA DA PESQUISA: “O ESPELHO TEM DUAS FACES: PAIS E PROFESSORES 

NA ESCOLARIZAÇÃO DE ALUNOS CEGOS” 

DOCENTE: MARIANE DE ARAÚJO SOARES 

ORIENTADORA: LUZIA GUACIRA DOS SANTOS SILVA 

 

ENTREVISTA COM AS MÃES 

 

PARTE I -   

a) IDENTIFICAÇÃO 

 

1. 1.  Pai (     )     Mãe (      )   Responsável (    )  

2. Escolaridade: 

3. Quantidade de filhos: 

4. Outros casos de deficiência visual na família. Se sim, quais?  

 

b) IDENTIFICAÇÃO DO FILHO (A) 

 

1. Sexo: 

2. Idade: 

3. Situação de descoberta da deficiência visual:  

4. Reação dos pais diante da descoberta da deficiência visual: 

5. Reação da família diante da deficiência visual: 

6. Como percebe o filho (a): 
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PARTE II - ESCOLA 

 

7. Por que escolheu esta escola?  

8. Encontrou alguma dificuldade para matricular seu filho (a) nesta escola? 

9.Há quantos anos ele (a) estuda nesta escola? 

10.Qual a importância de seu filho (a) estudar em uma escola como essa? 

11.Como foi a trajetória escolar dele (a)?  

12.Na sua opinião qual o papel que os professores têm no processo de 

aprendizagem do seu filho? 

13.Quais ações dos professores o (a) levam a perceber que seu (a) filho(a) está 

sendo considerado (a) como pessoa capaz de estudar em uma escola comum? 

14.Como os professores poderiam agir para melhorar o processo de aprendizagem 

e participação de seu filho na escola? 

 

PARTE III 

RELAÇÃO FAMÍLIA/ESCOLA 

 

15. Como se dá a sua participação no processo de aprendizagem do seu filho na 

escola? 

16. Em casa você auxilia o filho (a) nas tarefas escolares? De que forma? 

17. Que orientações têm dado para os professores com o objetivo de ajudá-los no 

processo de ensino do seu filho? 

18. Você se considera ouvido (a) em suas orientações/reinvindicações pela escola 

(professores, gestores)? 

19. Participa das reuniões escolares? Qual a sua opinião sobre essas reuniões? 

20. Em que momentos se vê participando das atividades que a escola promove? 

21. O que cabe a escola fazer na educação de seu filho (a)? 

22. O que cabe à família (pais) fazer na educação escolar de seu filho (a)? 

23. Como deve ser a relação entre a escola e as famílias? 

24. Por que permanece na escola até a hora de saída do seu filho (a)? Em que isso 

é bom ou ruim? 
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APÊNDICE C:  ROTEIRO DA ENTREVISTA COM OS PAIS PÓS VALIDAÇÃO 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA: EDUCAÇÃO E INCLUSÃO EM CONTEXTOS 

EDUCACIONAIS 

TEMA DA PESQUISA: “O ESPELHO TEM DUAS FACES: PAIS E 

PROFESSORES NA ESCOLARIZAÇÃO DE ESTUDANTES CEGOS” 

DOCENTE: MARIANE DE ARAÚJO SOARES 

ORIENTADORA: LUZIA GUACIRA DOS SANTOS SILVA 

 

ENTREVISTA COM OS PAIS 

 

PARTE I -   

a) IDENTIFICAÇÃO 

 

1.  Pai (     )     Mãe (      )   Responsável (    )  

2. Escolaridade: 

3. Quantidade de filhos: 

4. Outros casos de deficiência visual na família. Se sim, quais? 

5. Localização: 

6. Renda Familiar:  

 

b) IDENTIFICAÇÃO DO FILHO (A) 

7. Sexo: 

8. Idade: 

9. Situação de descoberta da deficiência visual:  
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10. Reação dos pais diante da descoberta da deficiência visual: 

11. Reação da família diante da deficiência visual: 

12. Como percebe o filho (a): 

 

PARTE II – ESCOLA 

 

13. Por que escolheu esta escola?  

14. Encontrou alguma dificuldade para matricular seu filho (a) nesta escola? 

15.  Há quantos anos ele (a) estuda nesta escola? 

16. Qual a importância de seu filho (a) estudar em uma escola diferente do Instituto 

dos Cegos? 

17. Como foi a trajetória escolar dele (a)?  

18. Qual importância que o professor tem na vida escolar do seu filho? 

19. Que atitudes do professor você considera negativas e positivas? 

20. Como os professores poderiam agir para melhorar o processo de aprendizagem 

e participação de seu filho na escola? 

 

PARTE III 

 

RELAÇÃO FAMÍLIA/ESCOLA 

 

21. O que você faz para contribuir com seu filho? 

22. Em casa você auxilia o filho (a) nas tarefas escolares? De que forma? 

23. Que orientações têm dado para os professores com o objetivo de ajudá-los no 

processo de ensino do seu filho? 

24. Você se considera ouvido (a) em suas orientações/reinvindicações pela escola 

(professores, gestores)? 

25. Em que momentos se vê participando das atividades que a escola promove? 

26. Por que permanece na escola até a hora de saída do seu filho (a)? Em que isso 

é bom ou ruim? 

27. Como você ver seu filho no futuro? 
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APÊNDICE D: ROTEIRO DA ENTREVISTA COM OS PROFESSORES PÓS 

VALIDAÇÃO 

 

 

 

 

 

LINHA DE PESQUISA: EDUCAÇÃO E INCLUSÃO EM CONTEXTOS 

EDUCACIONAIS 

TEMA DA PESQUISA: “O ESPELHO TEM DUAS FACES: PAIS E 

PROFESSORES NA ESCOLARIZAÇÃO DE ESTUDANTES CEGOS” 

DOCENTE: MARIANE DE ARAÚJO SOARES 

ORIENTADORA: LUZIA GUACIRA DOS SANTOS SILVA 

 

ENTREVISTA COM OS PROFESSORES 

 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO 

 

Formação:  

Tempo na docência?  

Tempo nesta escola? 

Disciplina (s) que leciona?  

 

PARTE II - PRÁTICA DOCENTE 

 

1. Como percebe o seu papel de professor (a) no processo de ensino e 

aprendizagem do aluno cego? 

2. Como você percebe seu aluno (a) cego?  

3. Como você vê a participação das famílias dos alunos cegos na escola?  

4. Como se dá a sua relação com a família do seu aluno (a) cego?  

5. Como você percebe que os pais veem seu trabalho junto aos seus filhos cegos? 

6. Qual o peso que a opinião das famílias tem em sua ação docente?  
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7. Em sua opinião qual o papel da família no processo de ensino e aprendizagem 

de alunos cegos?  

  


