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Resumo
Este trabalho decorre de uma revisão bibliográfica sobre inclusão escolar de alunos com deficiência visual. O
objetivo do mesmo é apresentar o resultado da revisão bibliográfica sobre o tema Inclusão Escolar de Aluno Com
Deficiência Visual. A metodologia utilizada para produção desse trabalho foi à pesquisa bibliográfica, por meio do
qual nós selecionamos os autores Mantoan, (1997); (BUENO, 1993) e Tédde (2012), como referência para o estudo
realizado. Concluímos que a inclusão escolar é: segundo o Ministério da Educação (2003), promoção de um amplo
processo de formação de gestores e educadores para a garantia do direito de acesso de todos à escolarização do
atendimento educacional especializado e à promoção de acessibilidades. Com o objetivo de promover e apoiar o
desenvolvimento de ações, que garantam a acessibilidade. A inclusão de alunos com deficiência visual exige que a
escola faça adaptações curriculares de grandes e pequenos portes, considerando o atendimento das peculiaridades e
necessidades especiais do aluno em situação de deficiência visual, bem como adaptação dos espaços modificados,
como rampas, corrimões e banheiros adaptados. Engrossadores de lápis, apoio para braços, tesouras especiais e
quadros magnéticos são algumas tecnologias assistivas que podem ajudar o desempenho das crianças e jovens com
dificuldades visuais.

Palavras-Chave: Formação Docente. Educação Inclusiva. Pesquisa bibliográfica. Deficiência
Visual.
Introdução
O presente trabalho é o resultado de uma pesquisa bibliográfica que realizei na condição
de bolsista do PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à docência) participante do
projeto Formação de Professores de uma escola inclusiva, desenvolvido na Escola Rotary, pelo
grupo de estudos e pesquisas sobre currículo e formação de professores na perspectiva da
inclusão - INCLUDERE, coordenado pelo prof. Genylton Rocha da Universidade Federal do
Pará.
O objetivo desse trabalho é apresentar os resultados de uma revisão bibliográfica que
fizemos sobre o tema: inclusão escolar de alunos com deficiência visual, revisão bibliográfica
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que se baseou nas obras de Mantoan, (1997); Bueno, (1993) e Tédde (2012) como referência
para compreensão do referido tema.
Material e método
Esse trabalho é o resultado de uma pesquisa bibliográfica. De acordo com Severino
(2007), a pesquisa bibliográfica é realizada a partir de registros disponíveis, decorrentes de
pesquisas anteriores em documentos tais como: livros, teses, artigos, entre outros. Segundo Gil
(1994 apud Fonseca, 2002, p. 32) a pesquisa bibliográfica é realizada, a partir do levantamento
de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros,
artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa
bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Além de
que existem pesquisas científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica,
procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações ou
conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta.
Na pesquisa que realizamos selecionamos os autores Mantoan, (1997); Bueno, (1993) e
Tédde (2012) para discutir inclusão escolar e Brasil (2007) para discutir deficiência visual.
A metodologia da pesquisa foi realizada mediante análise de dissertações e teses que
abordam e discutem a temática: inclusão escolar e deficiência visual.

Para essa pesquisa

utilizamos dados coletados de livros, artigos e páginas de web sites. A organização dos dados
coletados foi fundamental para a identificação de particularidades e posicionamentos que foram
determinantes para os resultados alcançados.

Resultados e discussões
Segundo A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na
concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis, e
que avança em relação à ideia de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da
produção da exclusão dentro e fora da escola.
Segundo Brasil (2007) a concepção de deficiência visual 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. Pode ocorrer desde o nascimento (cegueira congênita), ou posteriormente (cegueira
adventícia, usualmente conhecida como adquirida) em decorrência de causas orgânicas ou
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acidentais. Em alguns casos, a cegueira pode associar-se à perda da audição (surdo cegueira) ou a
outras deficiências.
Para promovermos a inclusão escolar de alunos com deficiência visual. Fundamentamos
teoricamente, nossa pesquisa em Mantoan, (1997); onde discutem que a inserção da criança com
deficiência no ambiente escolar regular pode favorecer a experimentação de uma diversidade
maior de atividades. E que essa inserção promove o desenvolvimento global da criança, o
aprimoramento de habilidades e capacidades, a superação de dificuldades e a descoberta de que
ela é parte integrante e atuante de uma sociedade. Sua inserção também possibilita à criança
aprender que o ambiente social é constituído de diferentes pessoas, com diferentes características
e que essas diferenças devem ser respeitadas, ou seja, que sociedade é sinônimo de diversidade.
A pesquisa discute a defesa da prática e promoção da inclusão escolar baseando na
Declaração de Salamanca, MEC (1994) que proclama que toda criança tem direito fundamental à
educação, e deve ser lhe dada à oportunidade de atingir e manter o nível adequado de
aprendizagem; toda criança possui características, interesses, habilidades e necessidades de
aprendizagem que são únicas; sistemas educacionais deveriam ser designados e programas
educacionais deveriam ser implementados no sentido de se levar em conta a vasta diversidade de
tais características e necessidades; aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter
acesso à escola regular, que deveria acomodá-los dentro de uma Pedagogia centrada na criança,
capaz de satisfazer a tais necessidades, escolas regulares que possuam tal orientação inclusiva
constituem os meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias criando-se comunidades
acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e alcançando educação para todos; além disso,
tais escolas provêm uma educação efetiva à maioria das crianças e aprimoram a eficiência e, em
última instância, o custo da eficácia de todo o sistema educacional.
Diante desses pronunciamentos, recorremos às fundamentações teóricas que defendem
essa prática, em sua totalidade, para que haja o cumprimento do direito de ensino e aprendizagem
do aluno com deficiência visual.
Na defesa do direito da criança à oportunidade de usufruir o benefício à educação,
independente de sua condição e para que esse direito seja usufruído, existem vários princípios a
serem observados, para que essa inclusão seja efetivamente praticada. Devemos considerar o
contexto histórico da Educação Especial que atuava como um serviço paralelo, utilizando
métodos clínicos e currículos próprios. Em que segundo as Diretrizes Curriculares da Educação
Especial para a Construção de Currículos Inclusivos (2006), onde as classes especiais
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implantadas eram consideradas como espaços de segregação para aqueles ditos não “normais” e
que não se enquadravam no sistema regular de ensino, do que uma possibilidade para ingresso na
rede pública de alunos com deficiências, que em sua maioria estavam em instituições privadas
(BUENO, 1993).
Segundo DCECCI (2006 apud GLAT & FERNANDES, 2005), em meados da década de
setenta e oitenta, começou no Brasil o movimento pró-integração e normalização que havia
iniciado nos Estados Unidos e na Europa na década de setenta, em que defendia que todas as
pessoas com deficiências tinham o direito de usufruir das condições de vida mais comuns ou
normais possíveis onde vivem.
Tempos depois, de acordo com Tédde (2012), a inclusão tentando garantir uma educação
de qualidade para os alunos com deficiência incluídos no ensino regular, trouxe através da
Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), o
Atendimento Educacional especializado (AEE), um serviço da educação especial que identifica,
elabora e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade, que eliminem as barreiras para a
plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. O AEE atua como
complementar e/ou suplementar a formação do aluno, visando desenvolver a autonomia na
escola e nas circunstâncias de sua vivências, constituindo oferta obrigatória pelos sistemas de
ensino. Onde é realizado preferencialmente, nas escolas comuns, em um espaço físico
denominado Sala de Recursos Multifuncionais.
Segundo o Programa Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais, O AEE tem
como objetivo: apoiar a organização e a oferta do Atendimento Educacional Especializado –
AEE, prestado de forma complementar ou suplementar, aos estudantes com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação matriculados em classes
comuns do ensino regular, assegurando-lhes condições de acesso, participação e aprendizagem.
Além de disponibilizar para as escolas públicas de ensino regular, um conjunto de equipamentos
de informática, mobiliários, materiais pedagógicos e de acessibilidade para a organização do
espaço de atendimento educacional especializado. Para a escola cabe a responsabilidade de
dispor de um espaço físico para que esses equipamentos e materiais específicos sejam
implantados, bem como, a contratação do professor para atuar no AEE.
Conclusões
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Essa pesquisa bibliográfica nos permitiu a compreensão de que para que haja a inclusão
escolar de aluno com deficiência visual, é necessário que a escola faça adaptações curriculares de
grandes e pequenos portes, considerando o atendimento de suas peculiaridades e necessidades
especiais do aluno em situação de deficiência visual, bem como adaptação dos espaços
modificados, como rampas, corrimões e banheiros adaptados. Engrossadores de lápis, apoio para
braços, tesouras especiais e quadros magnéticos são algumas tecnologias assistivas que podem
ajudar o desempenho das crianças e jovens com dificuldades motoras.
Ressaltamos também, a problematização da formação de professores para atendimento desse
público diferenciado, pois o investimento na formação continuada e específica do professor é um
dos fatores relevantes para o sucesso da prática educacional desse sujeito em situação de
deficiência. Com referência aos programas de formação de professores, Nóvoa (1995, p.18)
afirma que mais do que um lugar de aquisição de técnicas e conhecimentos, a formação de
professores é o momento-chave da socialização e da configuração profissional, ressaltando
assim, a importância dos cursos de formação em relação ao perfil profissional que se pretende
formar.
Concluímos em nossa pesquisa que a problematização da ausência de formação
especializada em educação inclusiva, por parte dos professores regulares nas escolas públicas, é
uma lamentável realidade, que precisa ser atendida, pois somente mediante capacitação
especializada, torna-se favorável o desenvolvimento do ensino e aprendizagem do aluno dom
deficiência visual. Faz-se impreterível e ético, que haja investimento intencional, na formação
especializada da educação inclusiva. Para que ocorra avanços no aprendizado do aluno em
situação de deficiência, pois ainda que haja a intervenção do professor mediador exclusivo, que
atua por meio do AEE e Salas multifuncionais, cabe ao professor regular uma capacitação
especializada, pois os recursos especiais ainda são escassos, e a disponibilidade do professor
especializado ainda é restrita e na ausência do profissional especializado, o professor regular
deverá atuar de maneira capaz.
A intervenção, interação e mediação do professor regular no processo do ensino
aprendizagem do aluno com deficiência visual, serão significativas para a promoção da
possibilidade de desenvolvimento do aluno, e para que sua aprendizagem não seja
comprometida. Evitando que o investimento de salas multifuncionais, métodos, equipamentos e
imobiliários, não seja um mero aporte, que será inutilizado e o processo da educação
comprometido.
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