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RESUMO:  

O artigo tem como objetivo analisar as politicas de educação especial implantada no 

processo de inclusão da criança com deficiência visual e compreender como a 

escola e as aulas apresentam condições de acessibilidade e de inclusão para um 

aluno com deficiência visual, a partir de levantamentos bibliográficos, constatou-se 

que a inclusão escolar tem sido muito discutida nos últimos anos, inclusive em 

relação ao acesso dos alunos com deficiência visual em classes regulares de 

ensino. Está estabelecido em legislação que é dever do Estado garantir uma 

educação de qualidade a todos os alunos:Bersch (2007) salienta que construir e 

criar Tecnologia Assistiva no ambiente escolar é o mesmo que buscar, com 

criatividade, uma alternativa para que o aluno realize o que deseja ou necessita. 

Significa encontrar uma estratégia para que ele possa “fazer” de outro jeito, 

valorizando o seu jeito de fazer e aumentando suas capacidades de ação e 

interação, a partir de suas capacidades. Representa também inovação na 

comunicação, escrita, mobilidade, leitura, brincadeiras e artes, com a utilização de 

materiais escolares e pedagógicos especiais.  
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1.INTRODUÇÃO  

                  A inclusão de alunos com deficiência visual (DV) no sistema regular de 

ensino vem aumentando a cada ano, ampliando, assim, a necessidade da escola de 

estar preparada para receber esses alunos de forma inclusiva, acolhedora e 

afetuosa. Segundo INEP/MEC (2019), O número de matrículas da educação 

especial chegou a 1,3 milhão em 2019, um aumento de 5,9% de 2018 para 2019 e 

de 34,4% em relação a 2015. O percentual de alunos com deficiência, autismo ou 

altas habilidades matriculados em classe comuns tem aumentado gradualmente 

para todas as etapas de ensino Com a promulgação da Constituição da República 

Federativa do Brasil (1988), e com a regulamentação da Lei de Diretrizes e Bases 



   
 

   
 

da Educação Nacional/LDB, Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. As pessoas 

com deficiência passam a ter pleno direito de acesso e permanência no âmbito 

escolar, devendo ser proporcionada uma educação digna a todos os educandos. 

Nesse sentido, a inclusão nas escolas ganhou grandes contribuições com a 

Constituição Federal (1988) que caracteriza, em seu Artigo 205, a inclusão como 

princípio de direito das pessoas com deficiência no âmbito social e escolar: 

                                                A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,       

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Visando o 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 2013, p. 34).   

          Diante dessa perspectiva de inclusão, a escola deve garantir a permanência e 

o acesso do aluno com DV nas classes regulares de ensino da mesma forma que 

assegura aos demais. Com os mesmos direitos e deveres e valorizando, acima de 

tudo, as diferenças de cada educando.  

         O Objetivo é discutir e analisar as politicas de educação especial implantada 

nas sala de aula regular para os deficientes visuais, com o intuito de descrever 

algumas adaptações de ensino e apresentar melhorias na adaptação de crianças 

com deficiência visual na sala regular, O trabalho pedagógico com as crianças no 

contexto escolar precisa ganhar uma dimensão mais ampla, passando a atender às 

especificidades de cada aluno e seu desenvolvimento. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. EDUCAÇÃO ESPECIAL - HISTÓRICO DO SURGIMENTO 

                  A história da educação especial pode ser dividida em 4 grandes fases: 1. 

Período do extermínio; 2. Período da segregação/institucionalização; 3. Período de 

integração; 4. Período de Inclusão. (FERNANDES, 2013). 

                  Ao analisarmos essas concepções, é necessário levarmos em conta seu 

contexto histórico. De acordo com Fernandes, “o modo como cada grupo social 

tratou a deficiência foi decorrente das possibilidades materiais de explicação desse 

fenômeno, em cada momento histórico” (FERNANDES, 2013, p.35), portanto, nosso 

intuito não é realizar qualquer tipo de julgamento moral a essas práticas, mas sim, 

compreender estes processos históricos.  

                 No que concerne ao primeiro período, denominado como “extermínio”, 

que vai da Antiguidade até a Idade Média, as pessoas com algum tipo de deficiência 

tinham suas vidas marcadas pelo extermínio, discriminação e preconceito, vivendo a 

margem da sociedade, não há muitos registros de pessoas com deficiências na 

origem da humanidade (BELTHER,2017). 

                  Como nesse período a sobrevivência estava ligada as habilidades 

individuais, acredita-se que as pessoas com algum tipo de deficiência eram 

abandonadas. De acordo com os estudos históricos, é na antiguidade que surgem 

os primeiros relatos relacionados as práticas sociais vinculadas as pessoas com 



   
 

   
 

deficiências. Uma das principais práticas deste período relaciona-se a condenação à 

morte, isto porque, a nobreza, quem continha o poder na época, “descartava” as 

pessoas que não estavam aptas para trabalhar (BELTHER, 2017, p.4). 

                A partir do século XI, com o fortalecimento do cristianismo, dogmas 

religiosos passam a determinar a ordem social, “condenando os prazeres mundanos 

do mundo greco-romano em relação ao corpo, que passa a ser objetificado como 

templo da alma, esta depositária de todos os vícios e virtude humana” 

(FERNANDES, 2013).   

                Diante da ideia que todos os homens são criaturas de Deus, a partir do 

século XII, passa a ser questionado o extermínio de pessoas com deficiências 

(BELTHER, 2017).   Contudo, essas transformações ocorrem de forma gradual, 

neste mesmo período, pessoas com deformidades físicas, também eram vistas 

como entretenimento, servindo como diversão e curiosidade para os nobres e muitas 

vezes expostos em praça pública (BELTHER, 2017). 

               No entanto, a partir dessa nova visão de mundo, baseada nos valores 

religiosos, inicia-se o período da segregação, o qual é marcado pelas as ações 

assistencialistas por parte da Igreja Católica. Segundo Belther (2017), essas ações 

assistencialistas baseavam-se no princípio da salvação. 

                É importante destacar, porém, que, com o poder do clero, a filantropia e o 

assistencialismo ganharam força, já que tais atos levavam à salvação da alma. 

Nesse sentido, no início do século XVI surgem as primeiras iniciativas de proteção, 

que consistiram na abertura de asilos e abrigos para prestar assistências às pessoas 

com deficiência (BELTHER, 2017, p.6). 

               Tais fases mencionadas acima correspondem ao período pré-científico, 

pois suas explicações para os quadros físicos e mentais eram vistas como fora da 

normalidade, sendo que, eram atribuídas a uma dimensão espiritual (FERNANDES, 

2013). 

              Com a Revolução Burguesa a força da Igreja Católica começa a diminuir, o 

que deu espaço aos estados modernos, marcados pelos processos de 

industrialização e capitalismo. As crenças religiosas perderam espaço para a ciência 

natural (BELTHER, 2017).  

               Em suma, quanto ao histórico da educação especial, as discussões 

iniciaram no século XVI, quando médicos e educadores passaram a educar pessoas 

com deficiência. Um exemplo é o monge espanhol Pedro Ponce de Léon (1520 

e1584), que ficou conhecido como primeiro educador de surdos da história 

(BELTHER, 2017).  

               Outro momento muito importante para a educação especial ocorreu na 

metade do século XVII, quando Charles Michel de L’Épée (1712-1789) criou a 

primeira escola pública para surdos na cidade de Paris (BELTHER, 2017).  

              Diante desse novo cenário, a partir dos séculos XVIII e XIX surgiram as 

primeiras instituições designadas especificamente à educação de pessoas com 



   
 

   
 

deficiência. Tais instituições surgiram, principalmente, nos países da Europa, sendo 

que, a ideia era preparar as pessoas com deficiência para o mercado de trabalho 

(BELTHER, 2017). 

              As instituições funcionavam como asilos, alimentando e abrigando os 

internos; como escolas, oferecendo instrução básica na leitura, escrita e cálculo; 

como oficinas de produção, pois as pessoas com deficiências constituíam mão de 

obra barata no processo inicial de industrialização (FERNANDES, 2013, p. 44). 

             Conforme alguns autores, o termo deficiência, até metade do século XX, 

eram compreendidos como um problema de herança genética e, consequentemente, 

não teria como mudar no decorrer da vida. “Acreditava-se que aquele que nascia 

com algum déficit sensorial ou mental estava condenando a viver com essas 

limitações” (DOMINGUES; DOMINGUES, 2009, p.3).  

             Mesmo com o passar dos anos, a deficiência continuo a ser entendida como 

um problema orgânico, ou seja, houve poucos avanços. Esse quadro começou a 

mudar a partir do século XIX, quando se inicia o período demarcado como científico, 

no qual são identificadas outras duas fases na educação especial: a integração e a 

inclusão. “As fases de integração e inclusão são contemporâneas e sintetizam 

marcos na defesa e promoção de direitos humanos às pessoas com deficiência. O 

que as diferencia é o papel desempenhado pela sociedade” (FERNANDES, 2013, p. 

34). 

               Ou seja, na fase de integração, a sociedade é sujeito passivo, aonde deixa 

a cargo do esforço individual a luta pela inclusão, defesa dos direitos e inserção 

social. Já na fase de inclusão, ocorrem ações bilaterais, isto é, ações combinadas 

entre sujeitos com deficiências e órgãos representativos, buscando, juntos, a 

produção de tecnologia e conhecimentos para promoção de acessibilidade e 

conhecimento (FERNANDES, 2013). 

              Neste contexto, no decorrer da década de 1960, “os movimentos sociais, a 

respeito da Educação Especial, ganharam tanta força política que provocaram 

profundas mudanças no campo educacional” (DOMINGUES; DOMINGUES, 2009, 

p.5).Podemos considerar que a discussão sobre pessoas com deficiências e o 

acesso à educação especial ocorreu lentamente no decorrer da história, 

dependendo sempre das oportunidades oferecidas por cada sociedade e suas 

relações sociais. 

2.2 CEGUEIRA E BAIXA VISÃO  

           A deficiência visual está dividida em dois grupos de condições distintas: 

cegueira e baixa visão. Sendo que a cegueira é uma alteração total de uma ou mais 

das funções elementares da visão que afeta de modo irremediável a capacidade de 

perceber cor, tamanho, distância, forma, posição ou movimento em um campo mais 

ou menos abrangente.  

            A cegueira é uma alteração grave ou total de uma ou mais das funções 

elementares da visão que afeta de modo irremediável a capacidade de perceber cor, 



   
 

   
 

tamanho, distância, forma, posição ou movimento em um campo mais ou menos 

abrangente (Sá, p. 15, 2007). 

            Já a baixa visão é a alteração da capacidade funcional da visão, decorrente 

de inúmeros fatores isolados ou associados, tais como, baixa acuidade visual 

significativa, redução importante do campo visual, alterações corticais e/ou de 

sensibilidade aos contrastes, que interferem ou que limitam o desempenho visual do 

indivíduo. 

                                                A definição de baixa visão (ambliopia, 

visão subnormal ou visão residual) é complexa devido à variedade e 

à intensidade de comprometimentos das funções visuais. Essas 

funções englobam desde a simples percepção de luz até a redução 

da acuidade e do campo visual que interferem ou limitam a execução 

de tarefas e o desempenho geral(Sá, p. 16, 2007). 

             Do ponto de vista Educacional, podemos dizer que pessoas cegas 

apresentam ausência total de visão até a perda da projeção de luz. Seu processo de 

aprendizagem se dá através dos sentidos remanescentes (tato, audição, olfato, 

paladar)e utilizam o Sistema Braille no processo de aquisição de leitura e de escrita. 

              A criança que enxerga estabelece uma comunicação visual com o mundo 

exterior desde os primeiros meses de vida porque é estimulada a olhar para tudo o 

que está à sua volta, sendo possível acompanhar o movimento das pessoas e dos 

objetos sem sair do lugar. A visão reina soberana na hierarquia dos sentidos e 

ocupa uma posição proeminente no que se refere à percepção e integração de 

formas, contornos, tamanhos, cores e imagens que estruturam a composição de 

uma paisagem ou de um ambiente. É o elo de ligação que integra os outros 

sentidos, permite associar som e imagem, imitar um gesto ou comportamento e 

exercer uma atividade exploratória circunscrita a um espaço delimitado(Sá,p. 15, 

2007). 

2.3 A CRIANÇA CEGA E A PRÉ-ESCOLA 

                Até meados da década de 80, parte da literatura científica focalizava o 

estudo das relações adulto-criança e, particularmente, das interações mãe-bebê. No 

entanto, de acordo com OLIVEIRA, MELLO, VITÓRIA e ROSSETTI-FERREIRA 

(2002), alterações marcantes no ambiente social das crianças orientaram os estudos 

para a investigação das interações sociais entre as crianças pequenas que 

passaram a conviver menos com os adultos, e aumentaram sua convivência com 

outras crianças da mesma faixa-etária, ao freqüentar os “maternais” e as creches.  

                 As interações que ocorrem entre crianças pequenas tornaram-se, 

portanto, objeto de crescente interesse nas últimas décadas, sobretudo ao se 

considerar que é através da interação com o outro que a criança constrói sua própria 

identidade, seu conhecimento, seu modo de agir, de pensar, de sentir, enfim, sua 

visão de mundo (CARVALHO, BRANCO, PEDROSA & GIL, 2002; PEDROSA e 

CARVALHO, 2005a; PEDROSA e CARVALHO, 2005b OLIVEIRA, MELLO, VITÓRIA 

& ROSSETTI-FERREIRA, 2002). 

 



   
 

   
 

                  Em relação às crianças com deficiência visual, destaca-se que as 

interações sociais têm um papel central no desenvolvimento geral dessas crianças e 

são fundamentais para o desenvolvimento cognitivo e da sociabilidade (LEME, 2003; 

OLIVEIRA, 2004). A limitação visual, entretanto, interfere nas interações sociais em 

geral e, em particular nas interações com colegas videntes (BRAMBRING, 2001; 

D’ALLURA, 2002; ERWIN, 1993; PARSONS, 1986; SANTOS, 2004,). 

         A criança cega necessita de oportunidades que propiciem o desenvolvimento 

de suas funções assim como qualquer criança, o que diferencia é apenas a ausência 

de um dos sentidos, a visão, e essa ausência deve ser suprida pelo uso dos demais 

sentidos que ela possui. Assim, o uso de atividades que ela possa utilizar a audição, 

o tato, olfato e paladar muito lhe ajudar a conhecer o mundo em sua volta, 

experimentar sensações, aprender a lidar com a ausência da visão e a utilizar os 

demais sentidos em seu favor, destacamos sempre a importância do 

comprometimento do professor com seu trabalho, tendo em vista que um professor 

comprometido é capaz de realizar grandes feitos e fazer a diferença na vida das 

crianças na pré-escola. 

2.4 INCLUSÃO ESCOLAR 

          A educação inclusiva “requer um processo de transformação da escola, tanto 

no aspecto físico como no didático-pedagógico, para que os educando possam ter 

acesso e oportunidade educativa e social compatível com suas diferenças pessoais” 

(Mittler, 2003, p. 05). Para a Secretaria de Educação Especial algumas ações 

pedagógicas e devem ser norteadas por princípios específicos:  

                            “normalização, integração e individualização, 

dentre outros, que devem estar interligados durante o processo de 

inclusão que consiste em:[...] oferecer aos portadores de 

necessidades especiais as mesmas condições e oportunidades 

sociais, educacionais e profissionais a que outras têm acesso [...] 

respeitando-se as características pessoais” (BRASIL, 1994, p.16).  

           Uma educação de qualidade deve está fundamentada “nos princípios da 

igualdade de direitos, independente de sua condição seja: social, emocional, física 

ou intelectual”. Que é um dos objetivos da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948. Ainda segundo esta declaração no artigo 26º descreve que 

“Toda pessoa tem direito à educação, gratuita, pelo menos no ensino elementar e 

fundamental” (Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948). 

             Partindo deste princípio o educando deve ser incluído, independente de sua 

condição. O termo inclusão vem sendo usado com muita freqüência, não só no meio 

educacional quando se fala de inclusão do ANEE, como na sociedade de forma 

geral (grifo meu). Mas o que é inclusão? Para Masini e colaboradores(2006), “a 

inclusão pauta-se na valorização da diversidade humana” (p. 15). Já Mantoan 

(2003), relata que:  

                                      “a inclusão tem por objetivo: inserir um 

aluno, ou um grupo de alunos, que já foi anteriormente excluído.As 

escolas inclusivas propõem um, modo de organização do sistema 



   
 

   
 

educacional que considera as necessidades de todos os alunos que é 

estruturado em função dessas necessidades (p.24). 

 

Uma escola inclusiva deve proporcionar aos seus alunos mecanismos pelo qual o 

mesmo “aprenda”, adquira novos conhecimentos, desenvolva suas competências e 

habilidades, ou seja, promova a aprendizagem do seu educando. Segundo as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Especial na Educação Básica 

(BRASIL, 2001) a educação inclusiva: 

                                 “implica uma nova postura da escola comum, 

que propõe no projeto político pedagógico, no currículo, na 

metodologia de ensino, na avaliação e na atitude dos educandos, 

ações que favoreçam a integração social e sua opção por práticas 

heterogenias. A escola capacita seus professores, preparam-se, 

organizam-se e adaptam-se para oferecerem uma educação de 

qualidade para todos, inclusive, para os educandos com 

necessidades especiais [...]” (p. 40). 

                 Para que a aprendizagem, bem como a construção do conhecimento 

aconteça é de fundamental importância que o educando tenha apoio dos seus 

familiares e do corpo docente que com ele irá construir seu processo de 

aprendizagem, bem como que o mesmo seja respeitado nas suas características 

pessoais, além de ter suas potencialidades valorizadas. 

 

2.5 PROFESSORES, ESCOLA E FAMÍLIA. 

 

           A educação dá-se em qualquer lugar, na família, nas indústrias, escolas, 

instituições esportivas, hospitais, em todos os cantos do mundo. Nesta perspectiva 

Freire(1999, p. 25) afirma que: “ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para sua produção ou a sua construção”. 

          Nesse sentido deve-se entender a educação como um progresso dinâmico e 

flexível, que possibilite ao ser humano interagir diretamente com a sociedade, 

desenvolver suas potencialidades, decidir sobre seus objetos e ações. 

          Considerando-se que o ato educativo, além de pedagógico, é eminentemente 

político, é preciso elevar a capacidade crítica de todos os professores de modo a 

perceberem que a escola, como instituição social, está inserida em contextos de 

injustiças e de desigualdades que precisam ser modificados.    

           Neste caso, Carvalho, afirma que a “transformação social é a transformação 

das condições concretas da vida dos homens”(2000, p. 164). E este é um processo 

histórico condicionado pelas próprias condições de vida e resultado da ação 

histórica dos homens. 

           Prosseguindo, a referida autora ressalta, sem atribuir tamanha 

responsabilidade aos professores, unicamente, há que reconhecer que eles 



   
 

   
 

desempenham significativo papel nessa direção. Para se desincumbirem desse 

papel, precisam dispor de conhecimentos além daqueles estritamente relacionados 

aos assuntos que irão lecionar. 

            É necessário que estejam instrumentalizados a promover a educação com o 

sentido de formação e não como transmissão de conhecimentos, apenas. 

           A escola é entendida como sendo de todos, independente de sua origem 

social, de um país de origem ou étnica. Os alunos com necessidades especiais de 

aprendizagem recebem atendimento individualizado, de modo que possam superar 

suas dificuldades.  

                                                A vivência escolar tem 

demonstrado que a inclusão pode ser favorecida quando observam 

as seguintes providencias: preparação e dedicação dos professores; 

apoio especializado para os que necessitam; e a realização de 

adaptações curriculares e de acesso ao currículo, se pert inentes 

(CARVALHO, 1999, p.52). 

2.6 TRABALHO PEDAGÓGICO NO CONTEXTO DA ESCOLA PARA CRIANÇAS 

COM DEFICIÊNCIA VISUAL 

                  Mantoan (2004, p. 06) afirma que a “Educação Especial, na perspectiva 

inclusiva, tem papel imprescindível e não pode ser negado, embora dentro dos 

limites de suas atribuições, sem extrapolar seus espaços de atuação específica”. 

Com isso, as escolas precisam se adaptar às necessidades especificadas de seus 

alunos, buscando não apenas a aceitação do aluno com DV nas classes regulares 

de ensino, mas sim fazer valer de fato a educação inclusiva, enfrentando desafios e 

buscando cada vez mais melhorias na qualidade do ensino.  

                 Segundo Freire (2001, p. 47) “ensinar não é transferir conhecimento, mas 

criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”. Isso leva a 

vários questionamentos sobre as práticas adotadas pelos professores diante do 

aluno com deficiência visual, pois, na maioria dos casos, o aluno é taxado como 

“coitado” e “incapaz”, simplesmente pelo fato de possuir uma deficiência. 

                Na realidade, os alunos com DV devem ter acesso aos mesmos conteúdos 

que os demais alunos, o que vai diferenciar, na maioria das vezes, é a metodologia 

empregada pelo professor para que esse aluno consiga adquirir os conhecimentos 

necessários para a sua aprendizagem.  

                 Um primeiro ponto a se pensar sobre a prática docente é a mudança de 

postura, exigindo desse a consideração do aluno como um sujeito da aprendizagem, 

capaz de pensar, construir, discordar etc. Segundo Minetto (2008, p. 19) “a 

educação é responsável pela socialização, que é a possibilidade de convívio, com 

qualidade de vida, de uma pessoa na sociedade; viabiliza, portanto, com um caráter 

cultural acentuado, a integração do indivíduo com o meio”. Ou seja, a escola conduz 

os indivíduos para a vida na sociedade, conhecendo novas culturas, fazendo com 

que o aluno quebre a barreira do preconceito e conheça a diversidade que existe em 

sua volta. 



   
 

   
 

            Para Santos (2006) o professor precisa superar procedimentos como “dar” 

aula, que pressupõe um papel passivo ao aluno; estabelecer respostas prontas e 

instruções em demasia, pois estas precisam ser construídas pelos alunos. E, por 

outro lado, precisa buscar inovações que desafiem os alunos, que tornem a 

aprendizagem interessante e prazerosa. Os estímulos e a interação entre os alunos 

também contribuem para a prática pedagógica do professor interessado na 

construção de uma aprendizagem significativa.  

            A inclusão nas escolas, mais especificamente em contexto de sala de aula, 

deve partir do professor, utilizando estratégias inovadoras para sua aula, fazendo 

com que todos os alunos tenham uma participação ativa. Diante desses fatores, 

Bruno (2006, p. 18) afirma que: 

                                                              “a sala de aula inclusiva propõe um novo arranjo 

pedagógico: diferentes dinâmicas e estratégias de ensino 

para todos, e complementação, adaptação e suplementação 

curricular quando necessários. A escola, a sala de aula e as 

estratégias de ensino é que devem ser modificadas para 

que o aluno possa se desenvolver e aprender”. 

               Essas são algumas das condições essenciais e importantes citadas por 

Bruno (2006) que devem ser prioridades nas escolas para o processo de inclusão 

dos alunos com deficiência. As práticas dos professores precisam estar diretamente 

ligadas a essas condições, fazendo assim novas ações que contribuam para o 

processo de aprendizagem dos alunos com deficiência visual. Ou seja, um trabalho 

em conjunto entre professor-aluno a fim de proporcionar aos alunos uma melhor 

aprendizagem.  

              Diante das práticas desenvolvidas pelos docentes, vale citar como 

instrumentos importantíssimos a utilização de recursos didáticos, que irão ajudar de 

forma significativa na aprendizagem dos alunos com DV.  

               Esses recursos devem promover a interação e comunicação entre todos os 

alunos da classe fazendo com que haja um entrosamento. Segundo Brasil (2001b, p. 

75) os recursos didáticos são muito importantes para a educação dos alunos com 

DV, considerando-se que:   

                                               “um dos problemas básicos do aluno com deficiência visual, 

em especial o aluno cego, é a dificuldade de contato com o 

ambiente físico; a carência de material adequado pode 

conduzir a aprendizagem da criança deficiente visual a mero 

verbalismo, desvinculado da realidade”. 

               Conforme Sá; Campos e Silva (2007), os recursos didáticos podem ser 

produzidos a partir de vários materiais de baixo custo e de materiais que podem ser 

reaproveitados, entre eles vale citar: embalagens descartáveis, frascos, tampas de 

vários tamanhos, retalhos de papéis e tecidos com texturas diferentes, botões, 

palitos, crachás, barbantes, sementes, dentre outros. 

 

3.0 AS TECNOLOGIAS ASSISTIVAS NO CONTEXTO ESCOLAR 



   
 

   
 

3.1 BREVE HISTÓRICO SOBRE O SISTEMA BRAILLE 

Os esforços para criar um método em que os deficientes visuais pudessem ler e 

escrever de maneira sistemática, ao longo dos séculos foram inúmeros, entretanto, o 

sistema onde as pessoas cegas tiveram seu processo de leitura e escrita 

assegurados, somente foi regulamentado em 1825, através da criação do sistema 

Braille, por Louis Braille. 

Louis Braille nasceu em quatro de janeiro de 1809, na pequena cidade francesa de 

Coupvray, pertencente ao distrito de Seine-Marne, situada a cerca de quarenta e 

cinco quilômetros da cidade de Paris. Seu pai, Simon René Braille, era um 

conceituado seleiro na região que sustentava sua família com o fruto de seu 

trabalho, de maneira simples, mas confortável. (LEMOS et al., 1999, não paginado). 

Porém, segundo Lemos et al (1999) ao brincar na oficina de seu pai, Louis Braille 

perdeu sua visão ainda criança, aos 03 anos de idade, no ano de 1812, não se sabe 

exatamente em que dia e mês, o pequeno Louis brincava na oficina como de 

costume. Em dado momento, apanhou um dos instrumentos de retalhar o couro e 

experimentou imitar o trabalho de seu pai. Ao tentar perfurar um pedaço de couro 

com uma sovela pontiaguda, aproximou-a do rosto. O couro era rijo e o pequeno 

forçava para cortá-lo. Em dado momento, a sovela resvalou e atingiu-lhe o olho 

esquerdo, causando grave hemorragia. (LEMOS et al., 1999, não paginado). 

Apesar dos esforços dos pais do pequeno Louis para tentarem restabelecer a visão, 

através de médicos e medicamentos específicos utilizados na época, a infecção 

tornou-se incontrolável, fazendo-o perder a visão do olho direito, causando-lhe 

cegueira total. 

Mesmo diante de tal fatalidade, os pais de Louis Braille, acreditando no seu 

potencial, matricularam-no, após percorrem várias escolas, no Instituto Real para 

jovens cegos em Paris. Onde neste instituto, Louis Braille teve contato com o código 

Barbier, um forte aliado no processo de leitura de pessoas cegas, uma vez que 

Louis fica inspirado após conhecer o código de Barbier e demonstra um grande 

interesse para aprender, decifrar e compreender todo o sistema que acabara de 

conhecer (QUEIROZ, 2014, p.14). 

Queiroz (2014, p. 14-15) cita que o: 

                                                        […] código Barbier era um sistema no qual as letras eram 

representadas por duas colunas, onde cada uma delas tinha de 

um a seis pontos que, estando em relevo, serviria para serem 

lidos com as mãos. Estas colunas se referiam às coordenadas 

de uma tabela. Nesta representação organizam-se as palavras 

com até 12 pontos, de 36 sons da língua francesa em 6 linhas 

com 6 colunas, sendo que não contém pontuações, nem 

algarismos. 

Contudo, no sistema Barbier não havia símbolos para pontuação, símbolos 

matemáticos e notação musical, assim, Braille propôs aperfeiçoamentos, os quais 

foram apresentados mais tarde ao próprio Barbier, porém não foram aceitas. 



   
 

   
 

Braille propôs a criação de um sistema de caracteres baseado em seus seis pontos. 

Somente em 1854, dois anos após a morte de Louis, o sistema foi aprovado e se 

tornou obrigatório para o ensino de pessoas com deficiência visual. Foi o próprio 

instituto de Paris que forneceu os textos em Braille para as escolas da França. 

(QUEIROZ, 2014, p.16). 

Desta maneira o sistema de escrita em relevo conhecido pelo nome de “Braille” é 

constituído por 63 sinais formados por pontos a partir do conjunto matricial (123456). 

Este conjunto de 6 pontos chama-se, por isso, sinal fundamental. O espaço por ele 

ocupado, ou por qualquer outro sinal, denomina- se cela Braille ou célula Braille e, 

quando vazio, é também considerado por alguns especialistas como um sinal, 

passando assim o sistema a ser composto com 64 sinais. (BRASIL, 2006, p.17). 

Figura 1 – Cela Braille 

 

Fonte: Tillmann e Pottmeier (2014, p. 7)  

              Com relação ao quantitativo de sinais formados a partir do sinal 

fundamental em Braille, Abreu et al. (2008 p. 26), informam que além das 63 

combinações já existentes, alguns especialistas agregam mais um sinal que é 

representado pela célula vazia para indicar a separação entre as palavras. 

Lemos et al. (1999, p. 12) ressaltam que o sistema Braille abre aos seus usuários 

“[…] os caminhos do conhecimento literário, científico e musical, permitindo-lhe, 

ainda, a possibilidade de manter uma correspondência pessoal e a ampliação de 

suas atividades profissionais […]”. 

Diante disto, percebe-se a importância do sistema Braille para as pessoas com 

deficiência visual, uma vez que permite a comunicação, a leitura, escrita, a inserção 

na sociedade e, sobretudo aumenta a autoestima da pessoa cega. 

É surpreendente que se saiba tão pouco sobre como os cegos escrevem e leem 

braille. E é ainda muito mais surpreendente, quando se sabe que está reconhecido 

que a escrita é, sem dúvida, tão importante para os cegos como para as pessoas 

que veem. (FERREIRA et al. 2003, p. 95). 

É importante citar que através destes símbolos é possível que o deficiente visual 

possa se apropriar, além da leitura e escrita da língua materna, do código 

matemático, química, física, da simbologia musical, da informática, dentre outros. 

https://www.nucleodoconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2019/11/cela-de-braile-2.png


   
 

   
 

Sobre esta informação, Franco e Dias (2008), ao citarem Omena consideram que o 

Braille: 

[…] se constitui de uma combinação formada por seis 

pontos, dispostos em duas filas de três pontos cada uma e 

que pode resultar, de acordo com o número de cada ponto e 

sua posição, um total de 63 símbolos incluindo o alfabeto, 

símbolos matemáticos, químicos, notas musicais. (OMENA 

apud FRANCO; DIAS, 2008, p. 130). 

3.2 BRAILLE NO BRASIL 

                 No mesmo período em que o sistema Braille estava em fase de 

adaptação no Instituto Real dos Jovens Cegos de Paris, um jovem brasileiro 

estudava no local: José Álvares de Azevedo. O jovem de família rica, filho do escritor 

Álvares de Azevedo, já nasceu cego. Entre os 10 e 16 anos de idade, foi enviado ao 

instituto para estudar, ele aprendeu bem todo o método utilizado no Braille e voltou 

ao Brasil com a grande vontade de expandir o conhecimento para outras pessoas 

com deficiência visual. Começou a dar aulas, palestras e ensinar à população como 

o Braille funcionava. 

                  Como professor, conseguiu aproximar-se do Imperador D. Pedro II, que, 

admirado com o trabalho de José, o ajudou na fundação de uma escola para cegos 

no Brasil. Em 1854, foi criado o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, que hoje 

carrega o nome de Instituto Benjamin Constant, localizado no bairro da Urca, no Rio 

de Janeiro. 

                Porém, o jovem professor não conseguiu presenciar a realização desse 

sonho. Ele faleceu aos 20 anos, seis meses antes da inauguração, vítima também 

de tuberculose. José Álvares nasceu em 8 de abril de 1934, e a data do seu 

nascimento, como forma de homenageá-lo, foi escolhida no Brasil como o Dia 

Nacional do Braille. 

3.3 RECURSOS UTILIZADOS COMO TECNOLOGIA ASSISTIVA 

           As TA são recursos e serviços que proporcionam ou ampliam as habilidades 

funcionais das pessoas com necessidades especiais promovendo a independência e 

a inclusão (BERSCH, 2013). Podem ainda, ser compreendidas, de acordo com o 

Comitê de Ajuda Técnica1(CAT) (2007, p. 1)  

                                                     “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” 

            As TA devem ainda ser entendidas como um recurso do usuário sem fins  

profissionais. Por isso, de acordo com Bersch (2013), é necessário distinguir as TA 

de outras tecnologias, como aquelas aplicadas na área médica e de reabilitação, 

pois, nesses dois últimos casos, as tecnologias visam facilitar e qualificar a atividade 

dos profissionais em procedimentos de avaliação e intervenção terapêutica. 

https://brasilescola.uol.com.br/biografia/alvares-azevedo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil2/
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/dom-pedro-ii.htm


   
 

   
 

Também, é necessário distinguir as TA das tecnologias educacionais, já que nem 

todos os recursos que os alunos com necessidades educacionais especiais utilizam, 

podem ser classificados como TA. 

         Sempre que um recurso puder ser utilizado pela maioria dos indivíduos (com 

necessidades educacionais especiais ou não) com o mesmo objetivo, tem-se um 

recurso educacional, como no caso do computador, que é uma ferramenta 

tecnológica aplicada ao contexto educacional que garante a diversificação e a 

qualidade do acesso às informações. De acordo com Bersch (2013, p. 12) a 

tecnologia é assistiva e não educacional quando 

“É utilizada por um aluno com deficiência e tem por 

objetivo romper barreiras sensoriais, motoras ou cognitivas 

que limitam/impedem seu acesso às informações ou 

limitam/impedem o registro e expressão sobre os 

conhecimentos adquiridos por ele; quando favorecem seu 

acesso e participação ativa e autônoma em projetos 

pedagógicos; quando possibilitam a manipulação de 

objetos de estudos; quando percebemos que sem este 

recurso tecnológico a participação ativa do aluno no 

desafio de aprendizagem seria restrita ou inexistente”.  

           No processo de escolarização, o Sistema Braille é o recurso fundamental 

para a comunicação escrita da pessoa com cegueira. É constituído por 63 sinais 

formados a partir da combinação de 6 pontos em relevo (OKA; NASSIF, 2010).Para 

a escrita do Sistema Braille podem ser utilizados a reglete (uma régua com pontos 

em Braille perfurados manualmente com uma punção), e a máquina Braille, manual 

ou elétrica, que possibilita agilidade e rapidez. Por intermédio da impressora Braille 

são produzidos livros contendo gráficos e ilustrações de ótima qualidade. 

                 As pessoas com cegueira podem também ter acesso à leitura por meio 

dos displays Braille e das impressoras em Braille. O display Braille é um 

equipamento eletromecânico que exibe em Braille frases e parte dos textos. As 

impressoras Brailles funcionam junto com softwares especiais para imprimir textos 

em Braille e imagens em alto relevo (MORTIMER, 2010).A complementação 

curricular para o aluno com cegueira, tem sido feita por meio do Soroban, nome 

dado ao ábaco japonês de origem chinesa (OKA; NASSIF, 2010). 

             As representações gráficas realizadas com relevo adaptadas em ilustrações, 

mapas graficos, esquemas e maquetes são importantes recursos pedagógicos e 

podem ser utilizados nas tarefas escolares, como em outras situ-ações. São 

adaptações artesanais realizadas com cola plástica, fitas adesivas, carretilha de 

costura, canetas; pranchetas com tela, feltro ou borracha. Podem ser utilizados 

tecidos, EVA, fios, lixas, papéis, miçangas, botões e outros materiais (OKA; NASSIF, 

2010). As representações também podem ser feitas com carretilhas em folhas de 

alumínio e outros instrumentos afins sobre uma prancha de borracha.  

           As representações feitas com colagem e em alumínio podem ser 

reproduzidas em máquinas termoformadas (processo por calor e vácuo) em Oka e 

Nassif (2010).Para a realização do desenho de figuras geométricas, podem ser 



   
 

   
 

utilizadas pranchas preparadas com diversos materiais: papelão grosso ou eucatex 

revestidos de tela de naylon que deve estar bem esticada e fixada com  fita adesiva 

no verso da prancha. O papel deve ser preso na prancha com presilhas e sobre ele 

podem ser feitos desenhos com caneta, lápis, giz de cera, etc. 

             Pode também ser utilizada uma base feita com lençol de borracha, que não 

seja muito rígida ou muito macia para evitar que se fure na realização do desenho 

(OKA; NASSIF, 2010).As pessoas com cegueira podem também ter acesso à leitura 

por meio dos displays Braille e das impressoras em Braille. O display Braille é um 

equipamento eletromecânico que exibe em Braille frases e parte dos textos. As 

impressoras Brailles funcionam em conjunto com softwares especiais para imprimir 

textos em Braille e imagens em alto relevo (MORTIMER, 2010).Os recursos de 

informática também são utilizados para a produção de desenhos. Estes são 

fundamentais para o estudo, lazer, pesquisa e trabalho, favorecendo a 

independência e autonomia das pessoas com deficiência visual. 

             O acesso aos softwares ampliados ou sonoros, e à internet promove a 

pessoa com deficiência visual, incluindo-o na era digital, favorecendo as relações 

interpessoais, a comunicação independente nas atividades de leitura e escrita além 

das atividades escolares e profissionais (GASPARETTO et al., 2009). 

4-RESULTADOS E DISCUSSÃO 

              A análise do referencial teórico desenvolvida anteriormente permite o 

desenvolvimento de algumas compreensões a respeito das discussões centrais 

apresentadas, relativas à inclusão do aluno com deficiência visual no contexto 

escolar e as práticas pedagógicas.   

            A concepção de educação parte do princípio de que a escola é o lugar de 

todos (BRASIL, 2013). Onde os alunos devem se desenvolver e aprender de forma 

coletiva, sendo cada um atendido de acordo com as suas necessidades específicas. 

A Inclusão escolar deve promover aos alunos com DV melhores condições no 

ensino e também na estrutura física da escola com adaptações. O trabalho com a 

inclusão necessita ser em conjunto, sendo realizado com todos os envolvidos nesse 

processo, ou seja, pais, alunos e toda a comunidade escolar, possibilitando o apoio 

às necessidades dos alunos, compartilhando e estimulando novos conhecimentos 

fazendo com que o aluno se sinta valorizado e amado no ambiente escolar (BRUNO, 

2006). 

               O processo de socialização dos alunos com relação à escola precisa 

ocorrer de forma positiva, onde todos da equipe educacional estejam empenhados 

em desenvolver um trabalho afetuoso adaptando a escola às necessidades do 

aluno. A escola precisa propor ações significativas para os alunos. É muito 

importante deixar clara a função do professor no processo de ensino-aprendizagem 

de alunos com DV. 

           O professor vai organizar suas atividades com materiais necessários para que 

os alunos possam se desenvolver. Sendo assim, o educador deve propor atividades 

prazerosas e lúdicas, estimulando a interação das crianças com o meio escolar. 



   
 

   
 

Brasil (2001) afirma que o professor necessita deixar o aluno experimentar várias 

situações de aprendizagem, para que possam compreender o ambiente ao qual 

pertencem. 

               Os alunos com DV são capazes de se desenvolver pessoalmente e 

intelectualmente, mas para que isso ocorra é necessário que seja oferecido a eles 

oportunidades de aprendizagem com novas metodologias e recursos didáticos 

adaptados a sua deficiência. Nesse contexto, o aluno passa a perceber e a sentir o 

meio em que se encontra inserido, ou seja, o ambiente escolar (BRASIL, 2001a). 

                  Conforme o governo e o MEC continuem com as metas de investimento 

na educação e nas reformas necessárias para sua melhora em vários aspectos, em 

médio prazo não será mais difícil achar vagas para alunos que possuam deficiência 

visual ou qualquer outro tipo de deficiência. 

                 A Tecnologia Assistiva (TA) é uma área do conhecimento de 

característica interdisciplinar, este estudo apresentou algumas formas que os alunos 

com deficiência visual participem de ações de reabilitação nos setores de Pedagogia 

e Terapia Ocupacional por meio do uso de recursos de tecnologia assistiva, e 

verificou o conhecimento das necessidades desses recursos nas escolas, a 

confecção e adaptação dos mesmos. 
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