
 

 

 

POSSIBILIDADES DE INCLUSÃO DE DEFICIENTES VISUAIS NA 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

Cristina Ferreira da Silva1 
Ferdinando Santos de Melo2 
Eixo Temático 11: Educação e Inclusão Social 
 
RESUMO: Este artigo analisa como tem ocorrido a inclusão de deficientes visuais na 
Escola Municipal Dr. Juliano Moreira, em Irará – Bahia. Para este estudo, foram 
aplicados e analisados questionários e entrevistas com professores e estudantes. 
Esta pesquisa de natureza qualitativa- quantitativa teve uma amostra de 10 
estudantes e 2 professores de Educação de jovens e adultos. Foram escolhidos 
estes sujeitos por estarem envolvidos no processo de inclusão desta unidade 
escolar. Nesta análise, contamos com as referências norteadoras de Freire (1996), 
Mantoan (2006), Carvalho (2004), Mazotta (1996) e Sassaki (1998). Os resultados 
da análise possibilitaram uma reflexão acerca do processo de inclusão de 
educandos com deficiência visual em turmas de EJA. Nesse sentido, percebe-se 
que trabalhar com as diferenças existentes entre os alunos, bem como os diversos 
níveis de cegueira, requer de toda a comunidade escolar, um olhar diferenciado, a 
fim de se elencar estratégias que possam contribuir para o ensino de jovens e 
adultos com necessidades educacionais especiais, sobretudo, os deficientes visuais. 

Palavras-Chave: EJA, Inclusão, Deficiência Visual. 
 

ABSTRACT: This article analyzed as has been the inclusion of visually impaired at 
the Dr. Juliano Moreira Municipal School, in Irará - Bahia. For this study, we apply 
and analyze questionnaires, interviews and collect of statements with, teachers and 
students. This qualitative-quantitative research had a sample of 10 students, two 
education of young adults’ teachers. These subjects were chosen because they are 
involved in the process of inclusion of this school. In this analysis, we have the 
references guiding the research of Freire (1996), Mantoan (2006), Carvalho (2004), 
Mazotta (1996) and Sassaki (1998). The results of this analysis provided a reflection 
on the process of inclusion of students with visual impairment in adult education 
classes of EJA. Accordingly, we find that when we has been working with the 
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differences between students as well as the various levels of blindness, requires a 
help from school community, a different view, in order to list strategies that can 
contribute to education youth and adults with special educational needs, especially 
the visually impaired. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Todas as crianças, jovens e adultos têm direito de beneficiar-se de uma 

educação que a priori, satisfaça as suas necessidades básicas de aprendizagem. No 

entanto, a educação não se limita apenas a assimilar conhecimentos, mas aprender 

a ser e aprender a conviver. Nesse sentido, entendemos que educação é um 

processo que engloba um conjunto de métodos e sistemas, os quais devem auxiliar 

no desenvolvimento intelectual e moral do ser humano.  

O sistema educacional deve assistir a todos sem distinção, em qualquer 

espaço, tempo e lugar. Se a educação é um direito de todos, o Estado deve 

assegurar aos cidadãos usufruir desse direito de forma que os indivíduos sejam 

levados a tornarem-se pessoas críticas e autônomas. A escola, instituição 

privilegiada por promover debates, deve estar ciente do seu papel, aprimorando 

seus projetos, recursos, metodologias para receberem crianças, jovens e adultos 

com suas particularidades, sejam elas físicas ou psicológicas. 

Ao falarmos em diversidades, podemos citar a Educação de Jovens de 

Adultos - EJA uma vez que essa modalidade visa a atender um público, muitas 

vezes excluídos da modalidade regular, trabalhadores, pais e mães de família que 

encontram na EJA a oportunidade de continuarem os estudos, conciliando com suas 

dificuldades e realidade. Sendo assim, essa modalidade proporciona a esses alunos 

exercerem a cidadania participando da sociedade e desenvolvendo suas 

capacidades intelectuais. Podemos dizer então, que a inserção desses jovens e 

adultos faz parte de uma política de educação democrática. Assim como a Educação 

de Jovens e Adultos, podemos citar a inclusão escolar de alunos com Necessidades 

Educacionais Especiais (NNE). Para discutirmos e testemunharmos a inclusão 

escolar foi necessário uma longa caminhada de lutas marcadas por preconceitos e 

desigualdades, uma vez que mesmo sendo direitos de todos, os portadores de 

necessidades educacionais por muito tempo não tinham seu espaço nas escolas, 



ficando a margem da sociedade letrada, sem poder apropriar-se do seu direito à 

Educação formal.  

Como em muitos espaços e modalidade escolares, na EJA também 

encontramos alunos com necessidades especiais. As oportunidades de avanço e 

direitos para estas pessoas com deficiência estão estabelecidas e ganhou espaço 

com a Declaração de Salamanca (1994), que pontua princípios, políticas e práticas 

para as Necessidades Educativas Especiais, visando garantir acesso de qualidade à 

educação, sendo de fundamental importância que as leis realmente sejam colocadas 

em prática, pois as pessoas com NEE precisam ser valorizados enquanto seres 

humanos, na perspectiva dos direitos.  

Desse modo, para aprofundar esse trabalho, adotamos os pressupostos 

defendidos por Freire (2001)  Mantoan (2006) e Carvalho( 2004) e outros autores 

que acertadamente discorrem sobre esse tema. Eleger Freire como referencial 

teórico foi relevante, uma vez que abordaremos a educação como um meio de 

transformação do indivíduo, pois o mesmo defende que a educação é um ato político 

que resulta na libertação dessas pessoas. Freire defende a educação como um 

princípio de desconstrução e recriação de si e do seu espaço, no qual o indivíduo 

passa a ser sujeito, pois se torna o autor das suas escolhas e ações, sendo um 

sujeito reflexivo e participativo na sociedade. 

Nas considerações finais temos uma análise do percurso, desde as primeiras 

observações feitas na escola, busca do referencial teórico para a fundamentação, 

aplicação dos questionários e os dados obtidos através dos gráficos. Como toda 

pesquisa, essa também levantou questões acerca do processo de inclusão de 

alunos diferentes nas escolas regulares, por isso levando-se em consideração os 

resultados obtidos durante a pesquisa, tivemos a comprovação de que a inclusão é 

um processo que apesar de garantido por lei, está sendo iniciado nas escolas, mas 

que ainda enfrenta grandes obstáculos para a sua efetiva consolidação. Dessa 

forma, esta pesquisa nos proporcionou uma visão mais crítica e sensível acerca da 

inclusão escolar em Irará, na referida escola, ressaltando suas dificuldades e 

também seus avanços.  

 

2. BREVE PANORAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  

 



Ao debater sobre Educação de Jovens e Adultos é indispensável dizer que é 

uma modalidade voltada para homens e mulheres que chegam à escola com ricas 

experiências de vida. Seus vários saberes, em momento algum devem ser 

desprezados, pois eles compõem um universo de competências e habilidades que 

revela suas identidades. 

Com a EJA na Escola Municipal Dr. Juliano Moreira, não foi diferente.  Até o 

ano de 1998, segundo a Secretaria Municipal de Educação, o ensino noturno era 

oferecido na modalidade seriada sendo (5ª, 6ª, 7ª e 8ª série) que o mesmo não 

atendia as especificidades e necessidades dos alunos que se matriculavam nesse 

turno, pois na sua grande maioria eram alunos jovens já inseridos no mercado que 

vinham em busca de qualificação para as suas atividades de trabalho e adultos que 

haviam deixado de estudar há muito tempo e estavam retornando à escola em 

busca de conhecimento e formação. Sendo assim, a educação oferecida não 

atendia aos anseios dessa clientela, uma vez que estava muito distante de seu 

cotidiano, do seu fazer e talvez esses fatores fossem os responsáveis pelo grande 

número de evadidos. 

Os estudantes da EJA na sua maioria repetem histórias longas de negação 

de direitos. Histórias que são coletivas, as mesmas vivenciadas por seus pais e 

avós, por sua raça, gênero, etnia e classe social. Eles são formados por donas de 

casa, trabalhadores em serviços pouco qualificados, homens, mulheres, portadores 

de necessidades especiais, brancos, negros e pardos, que no decorrer do processo 

histórico tiveram seus direitos negados. Como afirma a Declaração de Hamburgo: 

 

A Educação de Adultos, dentro desse contexto, torna-se mais que um 
direito; é a chave para o século XXI; é tanto consequência do exercício da 
cidadania como condição para uma plena participação na sociedade. Além 
do mais, é um poderoso argumento em favor do desenvolvimento ecológico 
sustentável, da democracia, da justiça, da igualdade entre os sexos, do 
desenvolvimento socioeconômico e científico, além de ser um requisito 
fundamental para a construção de um mundo onde a violência cede lugar 
ao diálogo e à cultura de paz baseada na justiça. A educação de adultos 
pode modelar a identidade do cidadão e dar um significado à sua vida. 
Educação ao longo da vida implica repensar o conteúdo que reflita certos 
fatores, como idade, igualdade entre os sexos, necessidades especiais, 
idioma, cultura e disparidades econômicas (CONFINTEA, 1997, p.41). 

 

A EJA é uma modalidade da educação básica, porém é necessário que se 

tenha um olhar mais sensível e diferenciado, já que seu público não se resume a 

adolescentes. Sendo assim, foram contratados coordenadores em Irará para o 



acompanhamento dos professores da EJA, pensando na melhoria da educação 

desses sujeitos. Devido à grande procura por matrícula na EJA, foi preciso implantar 

essa modalidade no diurno, pois alguns alunos se encontram em distorção idade 

série, mas sem maturidade suficiente para serem matriculados no noturno. Com o 

crescimento das turmas, aumentou o número de coordenadores e a estrutura do 

trabalho, para melhor atender à demanda. Foram implantados vários Programas 

como Alfabetização Solidária, Mova Brasil, Topa e Brasil Alfabetizado, a fim de 

continuar com os avanços. 

Podemos constatar que a EJA em Irará tem dado avanços significativos, mas, 

ainda há muito que fazer em se tratando da educação inclusiva, visto que ainda é 

pouca a presença de alunos com deficiências visuais nas escolas, visto que a 

educação inclusiva, antes de tudo é um projeto de humanização, como afirma 

Arroyo: 

 
Todo projeto educativo tem que ser um projeto de humanização. Isto implica 
reconhecer a desumanização, ainda que seja uma dolorosa constatação. 
Juntar os cacos de humanidade de tantos milhões de brasileiros triturados 
pela injustiça, fome, provocadas pela brutalidade do capitalismo. Buscar a 
viabilização da sua humanização no contexto real, concreto, do Brasil. Este 
é o desafio pedagógico do Projeto Popular: recuperar a humanidade 
roubada do povo (ARROYO, 2001, p. 247). 
 
 

 Então, a inclusão de jovens, adultos e deficientes visuais constitui-se num 

fazer pedagógico que encontra muitos desafios, mesmo que a constituição Federal e 

a LDB garantem a todo cidadão brasileiro o acesso à escola pública, independente 

da sua idade ou da especificidade, o que implica um compromisso maior por parte 

do poder público. 

 

3.O PROCESSO DE INCLUSÃO DA ESCOLA DR. JULIANO MOREIRA, IRARÁ- 
BA.  
 

A Escola Municipal Dr. Juliano Moreira situa-se no Centro de Irará - BA. 

Dentre as escolas que compõem o quadro educacional do município, essa escola é 

considerada de pequeno porte. No ano de 2012 matricularam-se nessa instituição 

278 alunos, sendo 100 no turno matutino, 121 no vespertino e 57 no noturno. No 

entanto, essa situação se modifica a partir do segundo semestre devido à evasão de 



aluno do noturno. A equipe gestora é composta por um diretor e uma vice e no corpo 

administrativo contém uma equipe de quatro funcionários na secretaria, além da 

colaboração de um intérprete de libras, o monitor de informática, um porteiro e um 

funcionário no apoio geral. O quadro docente é formado por oito professores, sendo 

todos formados em magistério e apenas uma fez graduação e outra que esta se 

graduando.  

A Educação Especial como modalidade da Educação Escolar ganha em sua 

trajetória política, depois da Declaração de Salamanca, um caráter de educação 

inclusiva. Esses caminhos são idênticos aos da educação em geral, porém 

atendendo as diferenças individuais dos educandos, ou seja, suas especificidades. 

De acordo com este pensamento e em comunhão com uma filosofia em que se 

fundamentam os direitos humanos, todos devem ter as mesmas oportunidades de 

aprender e de desenvolver suas capacidades para alcançar a plenitude social e 

econômica. Seguindo o que diz a Declaração em relação ao portador de 

necessidades especiais urge promover a: 

 
Integração e a participação das pessoas portadoras de necessidades 
especiais. Cabe-lhes o mesmo direito de oportunidades educacionais, de ter 
acesso a uma educação que reconheça e responda às suas necessidades e 
objetivos próprios, onde as tecnologias adequadas de aprendizado sejam 
compatíveis com as especificidades que demandam (UNESCO, MEC, 2004, 
p.48). 
 
 

Sendo assim, a Escola Municipal Dr. Juliano Moreira inicia o processo de 

escolaridade para pessoas com deficiência intelectual, auditiva e deficiente visual 

através da modalidade EJA, que por muito tempo teve vários destes alunos sem 

oportunidade de frequentarem uma sala de aula e ou escola. A partir das cobranças 

desses indivíduos junto à Secretaria de Municipal Educação, a escola supracitada 

começa a incluir alunos de acordo com a obrigatoriedade da Lei 9394-96 em seus 

artigos: 

Art. 4º, III – atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. 
  
Art. 58. “Entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a 
modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede 
regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais”.  
 
Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 
necessidades especiais:  
 



Art. 60. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão 
critérios de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, 
especializadas e com atuação exclusiva em educação especial, para fins de 
apoio técnico e financeiro pelo Poder Público.  

 

É válido salientar que antes da lei entrar em vigor já se tinha matrícula de três 

alunos com deficiência auditiva, oito com baixa visão e três com deficiência mental 

em sala de aula. Esse movimento teve inicio em 2009, mesmo sem os professores 

serem capacitados por meio de formações e muito menos especializações.  Esses 

alunos ficaram na classe regular sem qualquer atenção adequada, pois não existia 

nenhuma possibilidade para que o professor trabalhasse de forma inclusiva.  

Com a efervescência das implementações das políticas públicas para esse 

público, a escola criou duas turmas de EJA I estágio I e II, em que são conhecidas 

como classes inclusivas. Neste sentido, a escola então passou a ter uma maior 

preocupação com esses alunos, pois precisava garantir a acessibilidade e 

permanência desses na Unidade de Ensino. Esses alunos encontraram na 

modalidade da EJA, a possibilidade de aprender sem nenhum conflito geracional, 

pois suas idades são semelhantes, e o receio de que as idades avançadas já não 

permitiam que os mesmos frequentassem as turmas durante o dia, foi se 

desconstruindo progressivamente numa sucessão de conquistas.  

Neste sentido, não se deve responsabilizar as escolas regulares por não 

saberem trabalhar com as diferenças, pois as mesmas tem se mostrado muito 

preocupadas com a questão da inclusão, incentivando seus profissionais na busca 

pela qualificação, pois muitos dos que já atuam não possuem nenhuma qualificação 

na área da educação especial para lidar com essas deficiências, como por exemplo, 

a escola em estudo. Reafirmamos tais palavras baseados em Mantoan (2006, p. 09) 

“[...] não ignorar a inclusão, ela está presente e é a resposta para a escola que se 

deseja para todos os brasileiros – uma escola que reconhece e valoriza as 

diferenças”.  É cada vez mais comum a presença de alunos com NEE 

(Necessidades Educativas Especiais) no ensino regular, no entanto, ainda é visível a 

segregação, mesmo sabendo que hoje a escola tem que compreender que não é o 

aluno que deve ser preparado para ingressar, e sim ela que deve se adequar para 

recebê-lo. Assim corroboramos com Mantoan (2006), que diz: 

 
O direito à educação é natural e indisponível. Por isso, não faço acordos 
quando me proponho a lutar por uma escola para todos, sem 
discriminações, sem ensino à parte para os mais e para os menos 



privilegiados. Meu objetivo é que as escolas sejam instituições inclusivas, 
isto é, abertas incondicionalmente a todos os alunos. (MANTOAN, 2006, 
p.9). 
 
 

Os alunos precisam sentir segurança na escola, porque é nesse espaço que o 

aprendizado acontece de diversas formas, levando em consideração as 

diversidades. Com isso, é importante a participação de todos os envolvidos nesse 

espaço, pois a inclusão envolve todo um contexto e todos que trabalham na escola. 

Os professores podem ter o privilégio de testemunhar o talento de seus alunos que 

foram descobertos em sala de aula e assim sentir-se motivado a desenvolver um 

ensino participativo, contextualizado, coletivo e evolutivo. 

 

3.1- MEIOS DE ACESSIBILIDADE DA ESCOLA 
 

A literatura tem nos mostrado que durante a história, o conceito de deficiência 

passou por preconceitos que delinearam sua exclusão do meio social, entretanto a 

inclusão social surgiu como oposição à prática de exclusão, em seu sentido total, “os 

diferentes” eram considerados incapazes, levando assim uma vida sem grandes 

perspectivas. Hoje a discussão é constante na educação sobre a inclusão das 

pessoas com deficiência na escola regular, pois implica em mudança de 

comportamento, causando um impacto na prática educativa e desconstruindo todo 

aquele conceito que a comunidade escolar acreditava, que todas as pessoas com 

necessidades especiais não devem frequentar a escola em turmas regulares. 

Mantoan (2006) afirma que a: 

 
Integração é incompatível com a inclusão, pois esta prevê a inserção 
escolar de forma radical, completa e sistemática. Para ela todos os alunos, 
sem exceção, devem frequentar as salas de aula do ensino regular. 
(MANTOAN 2006, p.19) 
 

A inclusão educacional dos alunos com deficiência visual merece muitas 

reflexões. Para haver inclusão é necessário que haja aprendizagem, e isso traz a 

necessidade de rever os nossos conceitos sobre currículo e programas 

educacionais. É preciso ter claro que para a conquista do processo de inclusão de 

qualidade, algumas revisões no sistema educacional fazem-se necessárias. No 

entanto, muitas vezes essas alterações começam pelas mudanças arquitetônicas e 

terminam nas comportamentais. Nesse sentido Mantoan (2006), afirma que: 



 

A inclusão escolar tem sido mal compreendida, principalmente no seu apelo 
a mudanças nas escolas comuns e especiais. Sabemos, contudo, que sem 
essas mudanças não garantiremos a condição de nossas escolas 
receberem, indistintamente, a todos os alunos, oferecendo-lhes condições 
de prosseguir em seus estudos, segundo a capacidade de cada um, sem 
discriminações nem espaços segregados de educação (MANTOAN, 2006, 
p.23). 
 
 

 O objetivo da inclusão é propor um modo de organização do sistema 

educacional que considere as necessidades de todos os alunos e que seja 

estruturado em função das mesmas.  Levando em consideração tudo o que foi 

exposto, é de suma importância que a escola observe as barreiras que impedem 

uma boa acessibilidade, pois o espaço físico deve ser organizado para que o 

estudante com deficiência visual possa se desenvolver independente e com 

autonomia. 

Os perigos são vários e vale verificar também os obstáculos existentes no 

espaço físico do tipo: objetos pontiagudos, escadas, calçadas sem rampas, ônibus 

com adaptações, banheiros, computadores  O aluno com deficiência visual, quando 

não possui outro comprometimento associado, tem normalmente, uma excelente 

memória auditiva e um alto nível de apreensão de informações transmitidas pelas 

emoções da voz. 

A inclusão de alunos com deficiência visual nas classes de EJA da Escola Dr. 

Juliano Moreira surge como um novo paradigma, em que se devem observar as 

barreiras que impedem a acessibilidade e mobilidade de seus alunos. Para os 

professores que estão acostumados com alunos videntes, terão que se preocupar 

com o ambiente interno e externo, pois, são determinantes para o desenvolvimento  

da autoindependência. Dessa forma farão uma análise e reflexão sobre a sua 

concepção de escola inclusiva, tendo de se adaptar ao novo, para não desestimular 

os seus alunos e assim, fazer valer na prática as discussões e projetos que visam 

uma educação inclusiva. Corroboramos com Mantoan (2006, p. 23) quando diz  que 

“a inclusão é produto de uma educação plural, democrática e transgressora”. 

Portanto o grande desafio hoje se constitui na transformação da cultura pedagógica, 

da concepção que o educador tem em relação à inclusão, pois requer a 

compreensão das possibilidades de desenvolvimento e aprendizagem e a 

identificação de talentos, necessidades e limites de todos os estudantes, 



considerando suas diferenças e os mecanismos funcionais de cada uma, 

conhecendo seus interesses, desejos e experiências vividas. 

Melhorar as condições da escola é formar gerações mais preparadas para 

viver a vida na sua plenitude, livremente, sem preconceitos e sem barreiras. Nesse 

sentido observa-se que a escola precisa pensar em um projeto de acessibilidade 

arquitetônica que viabilize os princípios do desenho universal que ateste o 

atendimento das regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  

Não podemos nos contradizer, mas é necessário salientar que a escola 

incluiu em seu espaço escolar alunos com necessidades especiais, porém não lhes 

oferece condições para a sua permanência nem mesmo garantir a sua 

aprendizagem. Pois esses alunos precisam ter em mãos materiais didáticos 

acessíveis na perspectiva do desenho universal. Desse modo os obstáculos 

encontrados transformam-se em minudências quando sabemos que crianças e 

jovens estigmatizados, sem vida escolar e social estão inseridos e incluídos num 

espaço que lhes é por direito.  

 O trabalho com estudantes jovens e adultos exige do professor, além de 

formação inicial que deveria ser em nível de graduação, a formação continuada, 

visto que o aprendizado escolar requer uma investigação seguida de uma prática 

reflexiva, na qual o educador deve estar constantemente num processo de 

autoavaliação, buscando aprimorar-se às inovações educacionais. O professor deve 

ter sempre em mente que o seu papel é o de agente de transformação social, e 

como tal, pode combater, no plano das atitudes, a discriminação manifestada em 

gestos, comportamentos e palavras que afastam e estigmatizam grupos sociais 

deixados à margem, seja pela condição social ou pelas limitações físicas. Cabe ao 

professor construir relações de confiança para que o aluno possa perceber e viver, 

antes de qualquer coisa, como ser social. Em Pedagogia do Oprimido, Freire (2005) 

afirma:  

 
Quanto mais se problematizam os educandos, como seres no mundo e com 
o mundo, tanto mais se sentirão desafiados. Tão mais desafiados, quanto 
mais obrigados a responder aos desafios. Desafiados, compreendem o 
desafio na própria ação de captá-lo. Mas, precisamente porque captam o 
desafio como um problema em suas conexões com outros, num plano de 
totalidade e não como algo petrificado, a compreensão resultante tende a 
tornar-se crescentemente crítica, por isso, cada vez mais desalienada. 
(2005, p. 80)  
 
 



O grande desafio para o professor se constitui na transformação da cultura 

pedagógica, da concepção que o educador tem em relação ao processo de inclusão, 

pois requer a compreensão das possibilidades de desenvolvimento e aprendizagem, 

e a identificação de talentos, necessidades e limites de todos os estudantes, 

considerando suas diferenças e os mecanismos funcionais de cada uma, 

conhecendo seus interesses, desejos e experiências vividas.  

 

4 PERCURSO METODOLÓGICO 
 

No âmbito da escola, a coleta de dados foi feita através da pesquisa de 

campo que teve como finalidade reunir informações sobre o problema. Para tanto, 

foram selecionados 3 estudantes com deficiência visual e 7 videntes que 

participaram de um entrevista  semiestruturada. Estes estudantes estão na faixa-

etária de 15 a 45 anos. Vale ressaltar que dos 3 estudantes com deficência,1 tem 

cegueira total e 2, baixa-visão. Além das informações obtidas através dos 

estudantes citados, foram entrevistados também 2 professores da turma. Para o 

desenvolvimento da pesquisa também foram realizadas observações diretas e 

anotações sobre a realidade vivenciada no espaço escolar. Segundo Lakatos 

(2005), a metodologia apresentada, consiste nas observações de fatos e fenômenos 

que acontecem espontaneamente, para confirmar ou refutar as hipóteses levantadas 

através da pesquisa bibliográfica. Assim, os instrumentos utilizados nessa pesquisa 

foram a coleta de informações através dos depoimentos, entrevistas e questionários 

realizadas in loco.  

Em relação ao processo de inclusão, os professores deixam claro que existe 

distinção entre deficientes visuais e videntes, pois eles trabalham de forma igual 

pensando a incluí-los no processo de aprendizagem. Neste sentido, a Declaração de 

Salamanca assevera que “o princípio fundamental das escolas inclusivas consiste 

em que todas os alunos devem aprender juntos, sempre que possível 

independentemente das dificuldades e das diferenças que apresentam” 

(SALAMANCA , 1994 ). 

No que concerne à capacitação para o ensino, observamos por meio das 

respostas dos professores que existe um grande despreparo por parte dos 



profissionais, pois falta capacitação necessária para que possam trabalhar com 

qualidade. Neste sentido Corn (1998) afirma: 

 
A capacitação e a atualização de recursos humanos, de estratégias e 
procedimentos, a adequação curricular, os materiais e os recursos 
específicos são pressupostos sem os quais a inclusão da criança portadora 
de deficiência visual no ensino regular, não passa de uma utopia e de uma 
bem intencionada estratégia de democratização do atendimento. Assim 
sendo, é importante que o professor saiba lidar com o aluno portador de 
cegueira, conhecendo suas limitações e potencialidades. (CORN, 1998, p.4) 

 

Quando perguntado sobre as principais dificuldades encontradas no processo 

de inclusão dos estudantes com deficiência, especialmente os visuais, as respostas 

foram as seguintes: P1: O aspecto físico da escola, material inadequado e falta de 

capacitação e outros. P2: A maior dificuldade é por não saber braile e a língua de 

sinais, embora tenha intérprete, o que facilita o meu entendimento e os dos 

deficientes auditivos. Falta de acessibilidade e a monitora do deficiente visual 

deveria saber braile. 

Em relação às respostas dos professores, percebe-se que as escolas apesar 

de incluir alunos com deficiências, faltam condições para atender às especificidades 

dos estudantes com NEE. Logo, a política do AEE deveria acontecer na escola ou 

nas salas de recursos, para que o professor tivesse esse suporte, pois é ele que“[...] 

identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade, que 

eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas 

necessidades específicas” (BRASIL/MEC, 2008). 

Apesar dos alunos cegos e com baixa visão poderem desenvolver todas as 

suas atividades realizadas em sala de aula do ensino regular é necessário que se dê 

condições para que os mesmos possam participar.  

No quesito metodologia aplicada para o atendimento das demandas, as 

respostas apresentadas pelos professores foram: P1: A metodologia usada é a 

mesma para todos. P2: Até o momento, a mesma pra toda a classe. Falta o material 

digitado em braile para o aluno. Assim, fica evidente que eles precisam modificar 

suas práticas, para que estes alunos não se sintam isolados e resolvam evadir, 

mesmo porque os professores não precisam saber de tudo em relação à inclusão, 

porém devem estar informados sobre como deve ser desenvolvido o trabalho com 

estes alunos. Como nos confirma Martins (2011):  

 



Precisamos contar com cursos de atualização ou de especialização e dispor 
de materiais didáticos pedagógicos apropriados para se sentirem seguros 
em suas tarefas. Apesar de haverem estudado alguma fundamentação e 
tipos de necessidades especiais, não sabe o que fazer com esses alunos na 
classe, pois desconhecem o nível de entendimento que eles têm desse 
processo escolar (MARTINS et al orgs, 2011, p 169). 

 
No tocante às ações desenvolvidas para a promoção da inclusão dos 

estudantes deficientes visuais e os demais estudantes, segundo o P13: A escola 

trouxe um monitor para acompanhar o cego e um intérprete para o surdo; Nas 

palavras do P2: A escola disponibilizou uma monitora para o acompanhamento dos 

deficientes, porém a monitora do deficiente visual, assim como, eu não sabe Braille. 

Segundo a afirmação do MEC “as escolas devem em consonância com a 

legislação federal e com as legislações estaduais e municipais acerca da educação, 

assumir, formalmente, como política educacional, a garantia, para todos, do acesso 

ao conhecimento”. (BRASÍLIA/ MEC, 2004, p. 21). 

Quanto a considerar a escola em tela como uma “Escola Inclusiva” os 

pesquisados assim expressaram sua opinião: P1: Não, porque não possui 

acessibilidade, professores capacitados, materiais adaptados; P2: Sim, pois a 

mesma acolhe e trata de forma humana os alunos tentando ao máximo atender as 

suas necessidades. Mas, a mesma não dispõe de um espaço apropriado para o 

deficiente visual. 

Percebemos que as respostas das professoras são antagônicas no que diz 

respeito à inclusão na escola, pois, a escola apresenta um desenho arquitetônico 

desfavorável à inclusão de cegos, visto que o acesso a todas as dependências 

acontecem por meio de degraus altos sem sinalização e/ou proteção. Sobre isso 

afirma Carvalho (2004): 

 
Para que a educação inclusiva se concretize, na plenitude de sua proposta, 
é indispensável que sejam identificadas e removidas barreiras conceituais, 
atitudinais e político-administrados, cujas origens são múltiplas e 
complexas. (CARVALHO: 2004, p.123).  
 

A escola inclusiva requer o envolvimento de pessoas das diferentes esferas 

da sociedade, a participação da comunidade escolar, acessibilidade, cumprimentos 

de leis, resoluções, envolvimento político- social e maturidade para assumir este 

novo paradigma. 

                                                           
3- Utilizamos a legenda P1 e P2 para indicar os professores entrevistados e A1, A2... para designar os 
alunos que participaram da pesquisa.  



 O questionário feito aos alunos foi importante para a pesquisa, uma vez que 

esses são os sujeitos da pesquisa juntamente com os professores. Trouxemos 

concepções dos alunos baseadas em suas falas e dialogando com alguns teóricos.  

A inclusão preconiza a inserção de todos os indivíduos no processo 

educacional, a fim de garantir-lhes a qualidade de vida a que tem direito. Entretanto, 

nesse processo, muitas são as barreiras sociais encontradas pelos alunos com 

necessidades educacionais especiais. Uma delas é o preconceito que os alunos 

deficientes sofrem constantemente, o qual acaba na maioria das vezes, 

desmotivando esses alunos para o convívio em sociedade. Assim, “incluir não é 

deixar ninguém de fora da escola comum, ou seja, ensinar a todas as crianças 

indistintamente.” (MANTOAN, 2006, p.33). É mister reforçar que em todas as 

modalidades de ensino o respeito e a valorização do ser humano precisam ser 

premissas e construção de todos, pais , alunos , professores, comunidade escolar 

como um todo, pois talvez o maior compromisso da escola seja com a justiça social. 

Os estudantes foram perguntados sobre se os professores e o corpo 

pedagógico e administrativo da escola estão capacitados para trabalhar com 

estudantes deficientes visuais e as falas foram:  A1- Não, porque muitas das vezes 

eu preciso tirar dúvidas, eles me tratam da mesma forma que uma pessoa que 

enxerga normal;  A2- Pelo que vejo acho que tem, pois eles tentam fazer o melhor. A 

professora às vezes se perde, mas tem intérprete e uma pessoa ajudando o cego; 

A3- Não, porque nenhuma tem curso de capacitação para trabalhar com deficiente 

visual. 

A inclusão é um conceito novo e os professores, bem como a sociedade de 

modo geral, ainda estão se acostumando a essa ideia. Assim, à medida que as 

mudanças vão acontecendo, a fim de promover a efetivação dos direitos de todos os 

indivíduos com necessidades especiais, as pessoas, principalmente, os profissionais 

em educação vão aprendendo como o processo acontece. Os professores ainda não 

se encontram com os conhecimentos necessários para lidar com a ideia de inclusão. 

Nessa perspectiva não se pode perder de vista que é necessária a interação entre 

sujeitos, todos os sujeitos envolvidos no processo, e ainda, a valorização da pessoa 

humana, através do estabelecimento das condições mínimas de aprendizagem. 

Quando perguntados em relação ao processo de inclusão entre os colegas, 

as falas revelaram: A1- Percebo que eles me tratam melhor que as pessoas 

esclarecidas da escola; A2 -De forma clara, não vejo nenhum problema; A3 - Até 



que tá dando pra levar, pois eu não me dirijo a eles, só faço dar boa noite e não me 

misturo. Quanto ao ensino da professora ela dá aulas para a turma toda. 

Durante muito tempo se pensou que as pessoas deficientes não precisavam 

ter o seu direito à educação garantida ou que bastava integrá-la em algum grupo 

para que ela fizesse parte da sociedade. Entretanto, é necessário reconhecer que 

aprendemos a partir do convívio social, passamos a respeitar o outro. Conforme 

Mantoan (2002, p.81) “é preciso ensinar na escola, e em toda parte, que 

aprendemos realmente quando reconhecemos o outro e a nós mesmos, como seres 

singulares, que estabelecem vínculos entre si”. 

 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Uma das marcas perversas que assolam historicamente a sociedade 

brasileira é a exclusão, reflexo de uma estrutura e de organização social fundadas 

na dominação e exploração. Daí a exclusão não decorre apenas da ineficiência do 

ensino ou da sua inadequação, mas sobremaneira das disparidades estruturais da 

sociedade, as quais se configuram e se desdobram nos desequilíbrios 

socioeconômicos e educacionais das regiões. 

         O município de Irará tem uma dívida com as crianças, jovens e adultos 

deficientes visuais que não tiveram oportunidades de estudar, por apresentarem um 

tipo de deficiência e, consequentemente, formarem a camada das minorias com 

relação ao grau de escolaridade, impedindo que esses alunos se desenvolvam 

intelectualmente e socialmente. 

Sendo assim, a Escola Municipal Dr. Juliano Moreira vem desenvolvendo um 

processo de inclusão que enfrenta grandes obstáculos no que se refere a 

profissionais qualificados, matérias acessíveis, adaptação do espaço físico, dentre 

outras iniciativas a fim de que a aprendizagem dos alunos com necessidades 

educacionais especiais aconteça verdadeiramente, pois, uma escola inclusiva não 

surge da noite para o dia, mas é pensada mediante as atitudes positivas e a ação 

eficaz no conjunto da sociedade. Acreditamos que essa foi a intenção do gestor, 

oportunizar as pessoas com necessidades educativas especiais, se inserir no 

espaço escolar. 

         Portanto, mediante os resultados obtidos na pesquisa, fica claro que é preciso 

incluir estes jovens e adultos com deficiência visual, visto que é necessário dar vez 



aos estudantes, para que tenham poder de decisão sobre melhorias na sua vida. 

Eles repetem histórias longas de negação de direitos. O desejo de estudar para eles 

representa a realização de um sonho pessoal. 

Um grande desafio do Sistema de Ensino Municipal de Irará e da Escola Dr 

Juliano Moreira será o de elaborar uma política educacional voltada para o 

estabelecimento de uma escola realmente inclusiva, acessível a todos, 

independente das diferenças que apresentam. 

 Outro grande desafio da Escola será o de lutar para construir um projeto de 

acessibilidade que podemos chamar de desenho universal, podendo assim 

possibilitar a equidade de oportunidades.  A comunidade escolar deverá trabalhar 

por uma escola que inclua todos sem distinção, com qualidade de ensino, 

profissionais qualificados para trabalhar com alunos especiais sem ter que excluí-lo, 

pois se sabe da importância da Educação para essas pessoas. 

A escola precisa oferecer aos alunos com deficiência visual a oportunidade de 

aprenderem em condições dignas, tendo o seu direito respeitado. Oferecendo 

acessibilidade, recursos materiais necessários e em quantidade suficiente para que 

um bom trabalho seja desenvolvido. É claro que para que isso aconteça sabemos 

que é necessário termos uma justiça que funcione, para que se possa cobrar que as 

leis sejam cumpridas, de uma saúde que abrigue a todos, e de uma política 

comprometida com o cidadão. 

 Porém, a comunidade escolar deve assumir este compromisso, acreditando 

que as mudanças são possíveis desde que haja uma transformação começando 

pelo espaço físico até o comportamento dos profissionais. Acredita-se que é na 

escola que se constrói uma sociedade emancipadora, atendendo a todos de forma 

indiscriminada. 

 Sabemos que são muitas as barreiras, isso ficou claro com as respostas dos 

sujeitos, porém, urge a necessidade dos professores se qualificarem, seja em cursos 

de formação inicial ou continuada. Hoje, não podemos ficar de fora das mudanças 

que ocorrem no meio educacional, elas precisam de profissionais conscientes de 

seu papel na transformação da sociedade.  

 O resultado da pesquisa nos leva a entender que a Escola Municipal Dr. 

Juliano Moreira ainda não está em condições de receber alunos deficientes visuais e 

que os professores e gestores não se encontram preparados para receberem alunos 

com este tipo de deficiência.  É preciso firmar a construção de um sistema 



educacional inclusivo que entre em sintonia com a Política Nacional de Educação 

Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, inserindo o Deficiente Visual no 

sistema, já que as outras deficiências como auditiva e mental estão em outro 

patamar nesta trajetória.  
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