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RESUMO 

O presente artigo refere-se a uma análise do processo de inclusão escolar de um aluno 
da Universidade Federal de Sergipe com deficiência visual. Considera-se deficiente 
visual a pessoa que teve perda parcial ou total da visão, em ambos os olhos, em caráter 
definitivo. A educação inclusiva é a prática de incluir diferentes realidades sejam elas 
referentes ao talento, deficiência, origem socioeconômica ou cultural, de forma que as 
necessidades desses alunos sejam satisfeitas. Através deste estudo procuramos verificar 
o processo de inclusão de D. de forma a perceber  como este ocorreu e verificar os 
principais entraves enfrentados pelo aluno. A metodologia utilizada foi a de entrevistas 
semi estruturadas com o aluno e sua mãe com o objetivo de levantar dados considerados 
importantes sob os dois pontos de vista e fazer comparações entre os diferentes 
ambientes e níveis de ensino que o aluno vivenciou. Assim, o estudo de caso de D., 
aluno do segundo período do curso de Música da Universidade Federal de Sergipe, nos 
permite refletir acerca das principais dificuldades enfrentadas no processo de inclusão 
escolar de um aluno com deficiência visual ,estudante de escola pública, na Educação 
Básica e Superior. 
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA, EDUCAÇÃO ESPECIAL E DEFICIÊNCIA VISUAL 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 em seu Art. 5º Capítulo 

I - Direitos e Garantias Fundamentais institui que: “Todos são iguais perante a Lei, sem 

distinção de qualquer natureza.” A partir desta legislação surge a necessidade de 

oferecer uma educação que possibilite o cumprimento deste direito adquirido. 

A educação inclusiva é aquela que acolhe e possibilita a integração e o 

desenvolvimento dos indivíduos em suas diversidades, atendendo-os em suas 

características peculiares. Essas diferenças podem ser de origem étnica, cultural, social, 

 



econômica, ou se tratarem de indivíduos com necessidades especiais devido a algum 

tipo de deficiência. 

 Segundo Martins et al: 

[...] principalmente nas últimas décadas, a instituição escolar vem 
sendo desafiada a conseguir uma forma equilibrada que resulte numa 
resposta educativa comum e diversificada, isto é, que seja capaz de 
proporcionar uma cultura comum a todos os educandos sob sua 
responsabilidade, mas que – ao mesmo tempo – respeite as suas 
especificidades e necessidades individuais. (2006, ps.17 e 18.) 

 

 Anteriormente a este movimento inclusivo da educação mundial, a parcela da 

população brasileira que possuía algum tipo de deficiência era atendida prioritariamente 

pelos estabelecimentos destinados a educação especial. Esta modalidade de educação 

foi concebida como um ramo da educação que possibilitou o atendimento de pessoas 

com deficiência em instituições especializadas, e durante muito tempo trabalhou no 

sentido de atender as diversas deficiências, conseguindo êxito pelo fato de possuir 

diversas instituições, cada uma delas voltada para um tipo de deficiência, possibilitando 

aos indivíduos o atendimento direcionado à especificidade de sua deficiência.  

 A necessidade de uma educação inclusiva onde fossem atendidas a diversidade 

de indivíduos em suas características próprias, de modo a permitir a integração entre 

eles e a conseqüente troca de culturas e experiências, veio a questionar a eficiência das 

escolas de atendimento educacional especializado, no que se refere a este ponto. 

Verificou-se que estas escolas não proporcionavam aos que a freqüentavam a necessária 

multiplicidade de experiências e a formação crítica do indivíduo tendo como objetivo o 

exercício pleno da sua cidadania. 

Apesar das instituições de atendimento educacional especializado possibilitarem 

de forma mais efetiva a aprendizagem e o desenvolvimento das pessoas com 

deficiência, estas não permitem a sua integração nos diferentes meios sociais;  a 

freqüência destes indivíduos somente a estes ambientes impossibilita a instituição de 

uma cultura inclusiva e não atende aos anseios de um movimento educacional mundial 

que anseia por isto.  

Seguindo esta tendência a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

datada de 20 de dezembro de 1996, que tem como objetivo estabelecer as diretrizes e 

bases da educação nacional, determina em seu Capítulo V Parágrafo Único, destinado a 

Educação Especial, que: 

 

“O Poder público adotará, como alternativa preferencial, a ampliação 
do atendimento aos educando com necessidades especiais na própria 



rede pública regular de ensino, independentemente do apoio às 
instituições previstas neste artigo”.(PLANALTO,2011) 

 
  

Neste contexto, tratamos de analisar através deste estudo como está ocorrendo a 

inclusão de um deficiente visual, desde a sua inserção no nível fundamental até os dias 

atuais onde o mesmo encontra-se freqüentando o nível superior. 

 É considerada deficiente visual a pessoa que apresenta, em caráter permanente, 

perdas ou reduções de sua estrutura ou função anatômica, fisiológica, psicológica ou 

mental, que gerem incapacidade para certas atividades, dentro do padrão considerado 

normal para o ser humano. (Souza e Prado, 2008, p.12) 

 A cegueira pode ser definida também como: Alteração grave ou total de uma ou 

mais funções da visão afetando de modo irreversível a capacidade de perceber cor, 

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

abrangente 

Se a perda da visão afetar apenas um dos olhos, o outro irá assumir as funções 

visuais sem causar transtornos significativos, neste caso a pessoa não será denominada 

deficiente visual. Só é considerado deficiente visual aquele que possuir perda visual em 

ambos os olhos e que esta perda não possa ser melhorada ou corrigida com o uso de 

tratamento cirúrgico, clínico ou com o uso de lentes. As deficiências visuais podem ser 

congênitas ou adquiridas e se estiverem associadas à outra deficiência esta será 

considerada deficiência múltipla, como no caso da surdocegueira. Além disto, a perda 

pode ser total ou parcial de acordo com o seu grau. 

Segundo Bonotto, existem também pessoas com baixa visão ou visão subnormal. 

São denominadas assim, aquelas que possuem um comprometimento da função visual, 

impossibilitando uma visão útil para os afazeres habituais;  mesmo após tratamento e/ou 

correção dos erros refrativos comuns como uso de óculos, lentes de contato ou implante 

de lentes intra-oculares1 

De acordo com Sá et. al(2007, p.15),  as pessoas com deficiência visual possuem 

sentidos com características e potencialidades iguais a qualquer pessoa, mas pelo fato 

delas recorrerem a estes com maior freqüência com o objetivo de decodificar e guardar 

na memórias as informações, estas passam a desenvolvê-los em maior grau que as 

                                                           
1 Visão Subnormal. O que é visão subnormal e quais podem ser as causas. Disponível em:  
<http://www.oftalmopediatria.com.br/texto.php?cs=10.>. Acesso em: 03 de Dezembro de 2011. 

 



outras pessoas. Portanto, não existe, segundo ele, uma forma diferenciada e 

compensatória dos demais sentidos funcionarem devido à ocorrência de perda visual. 

Assim, as pessoas com deficiência visual, incluindo as com baixa visão, 

necessitam desenvolver os outros sentidos de forma a melhorar sua apreensão do mundo 

e facilitar o seu aprendizado nos ambientes educacionais. 

Segundo a teoria vygotskyana é através da interação com o meio e com as outras 

pessoas que a criança desenvolve suas potencialidades, logo, é necessário que esta esteja 

desde cedo em contato com diferentes ambientes e indivíduos a fim de propiciar o seu 

desenvolvimento. 

Assim, o presente trabalho tem o objetivo de analisar a trajetória escolar de um 

aluno com deficiência visual em escola pública, e verificar quais avanços estão sendo 

feitos no sentido não só de permitir o acesso, mas principalmente de possibilitar a 

permanência destes no ambiente escolar. 

 
METODOLOGIA 
  

Esse trabalho trata-se de um estudo de caso realizado a partir de informações 

coletadas durante entrevistas realizadas com um aluno deficiente visual que atualmente 

estuda na Universidade Federal de Sergipe a respeito das dificuldades enfrentadas no 

decorrer de sua trajetória escolar. 

Toda a entrevista foi direcionada no sentido de coletar informações que levariam 

D.  a relatar as principais dificuldades que enfrentou e continua enfrentando na busca de 

exercer sua cidadania, atuando como uma pessoa capaz de desempenhar funções 

comuns a todos os cidadãos, principalmente no que se refere a atuar no ambiente 

profissional de modo similar as pessoas que não possuem nenhum tipo de deficiência.  

As críticas e observações relatadas na entrevista possibilitam uma análise a 

respeito do sistema de ensino atual, no que diz respeito à inclusão e a quais providências 

devem ser tomadas neste sentido. 

Esse estudo nos permite perceber com clareza todos os obstáculos enfrentados 

pelo deficiente e sua mãe, no percurso decorrido entre o diagnóstico de sua deficiência, 

sua aceitação, e posterior busca de serviços destinados a auxiliá-lo e incluí-lo no 

ambiente escolar. Portanto cumpre sua função, pois segundo Ludke (1986,p. 19) os 

estudos de caso tem como objetivo analisar toda a complexidade de relações existentes 

nas situações abordadas, focando a multiplicidade de dimensões da realidade de forma 

completa e profunda. 



Focamos neste estudo a realidade da escola pública, em especial a da 

Universidade Federal de Sergipe, onde o aluno encontra-se matriculado atualmente, 

cursando o segundo período, com o objetivo de obter as impressões iniciais de um aluno 

que vivenciou a realidade de escola pública em toda sua trajetória escolar. 

Assim, este estudo foi realizado com o objetivo de informar a respeito da inclusão 

escolar de um aluno com deficiência visual, permitindo a este destacar os principais 

desafios enfrentados no ensino fundamental, médio e superior, e se posicionar com 

relação à política inclusiva atual do governo que determina que os deficientes estudem 

preferencialmente em escolas da rede regular de ensino, sugerindo segundo seu ponto 

de vista as mudanças que devem ser implementadas no sentido de viabilizar o processo 

de inclusão. 

 

O CASO D. 

Em 16 de Outubro de 1989 na cidade de Nossa Senhora das Dores, estado de 

Sergipe, nasceu D., através de parto normal sem maiores complicações aos nove meses 

de gestação. Filho de I., que afirma ter tido uma gravidez normal e realizado o pré natal 

adequadamente, o mesmo é o caçula de quatro filhos onde nenhum apresenta nenhum 

tipo de deficiência. Aos sete dias de nascido sua mãe suspeitou que seu filho não 

enxergava, pois a mesma passou a mão pelo seu rosto e o mesmo não bateu os olhos. 

Após ter detectado o problema, a mesma se dirigiu ao médico com a criança e este 

confirmou através de exames sua suspeita, e a informou que a perda visual teve como 

causa uma doença chamada glaucoma. 

O glaucoma é uma doença causada pela lesão do NERVO ÓPTICO 
relacionada a pressão ocular alta. Pode ser crônico ou agudo. Quando 
crônico é caracterizado pela perda da VISÃO PERIFÉRICA (visão 
que permite perceber objetos ao nosso redor), devido a lesão das fibras 
dos nervos que se originam na RETINA e formam o nervo óptico. O 
principal fator relacionado a esta lesão é a pressão interna do olho alta, 
porém existem outros fatores ainda em estudo. Quando agudo, se dá 
porque a pressão interna do olho torna-se extremamente alta e causa 
perda súbita e grave da visão. (IBC,2011) 

  

O médico não informou de que forma o bebê havia adquirido aquela doença, 

esclarecendo apenas que a perda era irreversível e que os exames informaram que esta 

não era total, pois o mesmo possuía visão em apenas um dos olhos, sendo que esta se 

dava de maneira bastante incipiente, através de réstias. Sugeriu que o mesmo se 



submetesse a algumas cirurgias com o objetivo de garantir a pouca visão que possuía, 

pois havia risco de que viesse a perdê-la totalmente.  

Após ter se submetido a várias cirurgias na sua infância, D. perdeu completamente 

a visão aos oito anos. Antes disso a mãe havia conseguido matricular o filho, depois de 

muita insistência, em uma escola, mas o retirou com pouco tempo, pois o mesmo não 

conseguia enxergar o que estava escrito no quadro e os funcionários da escola 

demonstraram má vontade em receber o aluno, não tomando nenhuma medida para 

adaptar o ambiente e as aulas para este. Ela conta que não sabia que haviam recursos 

que poderiam ajudar o filho em suas limitações e devido a omissão da escola e ao fato 

da criança não estar evoluindo , ela resolveu tirá-lo. 

 Após a perda total da visão de D. e a tentativa frustrada de I. em incluir o filho 

no ambiente escolar, esta convencida da situação do filho procura adaptar-se a situação 

e informar-se a respeito das atitudes a serem tomadas no sentido de preparar D. para  

conviver da melhor maneira possível com a sua deficiência. É informada da existência 

do CAP/DV-SE(Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com 

Deficiência Visual) em Aracaju e em contato com a diretora desta Instituição na época , 

D. é convidado a frequentar gratuitamente a escola particular destinada ao atendimento 

de crianças especiais que a mesma possuía. Professora J. passa então a ter um papel de 

extrema importância na vida de D. , que aprende o braile com 9 anos e passa a 

considerá-la como uma segunda mãe.  

Após obter domínio do braile, D., já então com 11 para 12 anos, demonstra 

interesse em retornar a escola regular e a mãe volta a tentar matriculá-lo. Nesta época, a 

mesma já estava ciente da existência de uma Lei que obrigava as escolas regulares a 

receberem os alunos com deficiência, e no momento da recusa em aceitá-lo por parte da 

escola, argumentou que caso esta não permitisse que ela matriculasse o seu filho a 

mesma iria dirigir-se ao fórum da cidade para denunciá-los. No dia seguinte, a escola 

aceita a matrícula de D. e este passa a freqüentar em N. Sra. das Dores a Escola 

Estadual Fernando Azevedo, ao mesmo tempo em que freqüentava em Aracaju a 

escolinha de Professora J. onde foi alfabetizado em português e matemática (utilizando 

o soroban), e o CAP/DV onde conheceu o Professor W. que o estimulou a aprender 

música. Sobre o papel da escola na formação do cidadão, Drago afirma que: 

A escola, para grande parte das crianças brasileira, é o único espaço de 
acesso aos conhecimentos universais e sistematizados socialmente, ou 
seja, é o lugar que pode lhes proporcionar condições de se desenvolver 
e de se tornar cidadãos, alguém com identidade social e cultural. 
(DRAGO, 2011, p. 19) 

 



  D. comenta que vinha todos os dias pela manhã para Aracaju e pela tarde 

retornava para N. Sra. Das Dores para assistir  as aulas, ressalta também que a escola de 

ensino regular o avaliava de forma oral e que ele trazia o livro para que Professora J. 

ensinasse os assuntos de forma que ele pudesse entender, pois na escola não havia nem 

por parte dos professores, nem do quadro administrativo, o interesse em facilitar o 

aprendizado do aluno. 

 D. concluiu o Ensino Fundamental e Médio na mesma escola estadual e até 

meados do ensino médio só utilizava o braile como tecnologia assistiva, somente no 

final do ensino médio tomou contato com um programa de computador chamado JAWS 

que viria a auxiliá-lo no acesso à informação. D. destaca também que o convívio com os 

colegas era bom e que como em toda escola existiam pessoas mais sensíveis à sua 

deficiência que se dispunham a ajudá-lo, principalmente no que se refere a sua 

movimentação dentro da escola e no caminho da casa para a escola, tanto é que a partir 

da sexta série,  ele já ia a escola somente acompanhado dos colegas pois sempre alguém 

se oferecia para guiá-lo no caminho de ida e volta entre a escola e sua casa. 

 D. e I. ressaltam que o que mais incomodava era o desinteresse por parte dos 

professores em possibilitar uma inclusão efetiva, onde o mesmo pudesse aproveitar 

adequadamente os recursos existentes e necessários ao seu desenvolvimento. Alguns 

comentários por parte dos professores chegavam a ser perversos, como por exemplo: 

“Eu não sei pra que cego vem pra escola”, “Se vire” ou coisa parecida; D. relata que 

quando o professor não tinha este tipo de comportamento já era uma boa ajuda, diz 

também que alguns eram melhores e não colocavam obstáculos e até facilitavam nas 

provas mas não davam nenhum tipo de atenção especial no decorrer  das aulas. 

Com relação à existência e utilização da sala de recursos na escola estadual em 

que estudou, D. informa que esta sala existia mas que por incrível que pareça, apesar 

dele ser o único aluno com deficiência visual na escola, a professora  desta sala não 

permitia que ele utilizasse as tecnologias assistivas disponíveis nesta, com receio que 

ele as quebrasse, chegando ao ponto de uma aparelhagem ter ficado com defeito por 

falta de uso. Esta atitude da professora desestimulou D. a continuar frequentando esta 

sala e ele comenta que os profissionais destinados a trabalhar nestes locais deveriam não 

só estarem aptos a efetuar este tipo de trabalho, mas também e principalmente gostarem 

do que estão se dispondo a fazer, o que ele não percebia nos profissionais com que 

conviveu chegando a ouvir várias vezes deles que optaram por esta função devido ao 

fato de ganharem mais atuando nas salas de recursos do que se estivessem em sala de 

aula. Apenas em uma sala de recurso que frequentou ele pôde usar algum recurso e 



considera que o aprendizado que obteve nestas salas foi quase nulo. Ele também conta 

que um dos professores dessa sala tinha apenas decorado o alfabeto em braile e os 

outros nem isso, e que a sala de recurso ajudou muito pouco na sua aprendizagem e que 

por isso ele preferia ficar em casa aprendendo música, hábito que ele sempre adorou. 

 Com relação aos trabalhos em grupo, D. diz que percebendo desde o Ensino 

Fundamental que os colegas ficavam inseguros em incluí-lo no grupo, acabava ele 

mesmo decidindo a fazer os trabalhos sozinho, fato que ainda se repete na Universidade, 

mas com menor freqüência,pois o mesmo já participou de grupos de trabalho 

ativamente, principalmente no que se refere a apresentações orais em seminários e que 

devido a sua deficiência o grupo decide que a parte escrita fica sob responsabilidade dos 

outros componentes para agilizar o trabalho. D. diz que já está acostumado a fazer os 

trabalhos sozinho e mesmo os colegas o aceitando depois de terem visto que suas 

primeiras notas foram boas , ele acaba fazendo sozinho ou com ajuda da monitora G. 

designada pela UFS para auxiliá-lo.  

G. o ajuda de várias formas, quando os textos são pequenos a mesma faz a leitura 

diretamente para D. , ou se não houver possibilidade dos dois estarem juntos a mesma lê 

sozinha e grava para entregar a D. , ou ainda esta digita os textos no Word e envia para 

D. fazer a leitura em casa através do programa de transcrição de textos em voz, que o 

mesmo utiliza em seu computador. No caso de textos grandes G. escaneia o texto, edita 

e envia. O programa de transcrição de voz utilizado atualmente por D. ,tanto em seu 

computador pessoal como no computador disponibilizado para este na biblioteca, é o 

NVDA, um programa público de transcrição de voz; ele comenta que não utiliza mais o 

JAWS devido a dificuldades na instalação da nova versão em seu computador. 

  D. ingressou no curso de Música – Habilitação em Educação Musical 

(Licenciatura) no turno vespertino da Universidade Federal de Sergipe no primeiro 

semestre do ano de 2011, após ter sido aprovado no Processo Seletivo Seriado 

promovido por esta Instituição através do sistema de cotas na categoria Necessidades 

Especiais.   

D. comenta que o curso de música exige que além das provas a que foi submetido 

nos decorrer dos três anos do ensino médio este realize prova de aptidão que se divide 

em prova teórica e prática, e considera que as pessoas que o orientaram na realização 

destas provas tiveram uma atuação satisfatória no sentido de descreverem devidamente 

as partituras que o mesmo precisava tocar.  

 Com relação às demais provas que D. realizou no decorrer do ensino médio, o 

mesmo diz ter tido a sorte de ter sido orientado por ledores que se esforçaram no sentido 



de lerem lentamente e repetidamente as questões e os itens para ele, apesar de ter ouvido 

comentários de colegas com a mesma deficiência que não tiveram a mesma sorte. Ele 

destaca a importância do papel do ledor, principalmente no que se refere à descrição 

adequada das figuras, mapas e fórmulas existentes nas provas, no sentido de facilitar o 

entendimento do que não está sendo visto, e  não opina a respeito da descrição destas na 

prova em braile pois não optou por este recurso por considerar que iria gastar muito 

tempo. D. destaca que: 

[...]A questão de mapa, cálculo, fómulas é muito difícil porque as 
pessoas tem dificuldade em descrever e algumas demonstram que não 
o fazem porque acreditam que dessa forma nós vamos levar 
vantagem.[ ...]O ledor precisa deixar o material acessível para nós, 
isso não significa ajudar mas facilitar o entendimento para que nós 
possamos competir igual aos outros[...] 

     

Com relação à prova de redação, D destaca também a importância da atuação do 

ledor, pois relata que na prova do Enem conseguiu escrever apenas o mínimo de linhas 

exigidas, pois o ledor exigia que em toda frase que o mesmo ditasse, ele soletrasse as 

palavras e inserisse a pontuação, dificultando o desenvolvimento das suas idéias. Já na 

prova de redação ao qual foi submetido no processo seletivo UFS, D. relata que a 

atuação da ledora foi a seguinte: 

[...]Ela leu o tema devagar, tentou me acalmar porque realmente no 
início eu não sabia o que eu ia fazer, deixou eu pensar e combinou 
comigo que inicialmente eu iria colocar minhas idéias, organizá-las e 
reorganizá-las e por último nós iríamos ver a questão de ortografia e 
pontuação[...]Porque primeiro a pessoa tem que organizar as idéias 
para depois verificar detalhes de pontuação e ortografia[...] O bom 
senso do ledor é muito importante, principalmente nesta prova[...]. 

 

 D. se posiciona a favor das cotas, pois esta representa uma compensação pelo 

fato de no ensino médio e fundamental não serem disponibilizados recursos para que o 

aluno tenha igual acesso ao conhecimento; considera também que o processo avaliativo 

seria mais justo se as pessoas concorressem com o mesmo tipo de deficiência pois o 

acesso ao conhecimento é mais fácil por alguns tipos de deficiência do que por outras.  

 D.  freqüenta a Universidade todos os ias acompanhado de sua mãe, e os 

mesmos se deslocam do município de N. Sra das Dores, onde residem, até Aracaju para 

freqüentar as aulas. I. fica todas as noite aguardando D. durante as aulas, e auxiliando a 

movimentação deste dentro da Universidade; ele não usa bengala e diz que mesmo que 

usasse, não poderia se movimentar  na Universidade sem o auxílio da mãe pois não 



existe nenhum tipo de marcação no piso que facilite a sua movimentação sozinho. Ele 

explica que não se interessou de aprender a usar adequadamente a bengala pelo fato de 

sempre ter ajuda de colegas e familiares nos locais onde transitava, achou que ao 

ingressar no ensino superior iria encontrar um ambiente com maior nível de 

acessibilidade e que seria interessante aprender, mas ao começar a freqüentar o campus 

universitário percebeu que este não havia se adequado as normas da ABNT NBR 

9050/2004 sobre as necessidades específicas da sua deficiência, com relação à: acesso e 

circulação, comunicação e sinalização, sanitários e vestuários, equipamentos urbanos, e 

mobiliários. 

A esse respeito Lâmonica et al destaca que; 

[...] reflexões sobre as dificuldades ao acesso pelas barreiras físicas 
são salutares, pois contribuem para o repensar de práticas e proposição 
dessas ações, que podem favorecer a promoção de saúde e qualidade 
de vida destes indivíduos, favorecendo a convivência e transformando 
atitudes e comportamentos, interferindo nas relações interpessoais e 
nos comportamentos das pessoas.   

 

Observamos através do que nos foi descrito e em análise “in locu” na 

Universidade, que as normas da ABNT NBR 9050/2004 não estão sendo cumpridas e 

que torna-se necessária uma fiscalização maior das exigências estabelecidas em lei, 

pelos profissionais destinados a este serviço 

D. atualmente está matriculado em oito disciplinas e informa que dificilmente 

vem usando o braile na UFS devido ao grande volume de textos e o curto espaço de 

tempo para lê-los,  diz também que utiliza mais a ajuda da monitora através da leitura e 

o uso do computador destinado a ele. Este computador dispõe do programa que 

transforma em áudio tudo que está escrito e está instalado na biblioteca da UFS 

juntamente com vários romances em braile e de um scanner para seu uso e da sua 

monitora. Este é também o local onde D. encontra sua monitora e diz que a melhor 

tecnologia assistiva é o programa de computador  que transforma os textos  em áudio e 

ressalta que infelizmente ainda são poucos os textos indicados pelos professores que 

podem ser transformados em áudio. 

D. comenta o fato de uma professora da Universidade Federal de Sergipe ter 

gravado todas as aulas em áudio e entregado para ele no primeiro dia de aula, outros 

professores marcam com ele um horário extra aula para esclarecer dúvidas e diz 

também que até agora a maioria os professores do ensino superior tem facilitado o seu 



aprendizado de alguma forma , fato que nunca ocorreu no Ensino Médio e Fundamental. 

Ele diz também que na Universidade o processo avaliativo permanece sendo 

predominantemente oral. 

 D. relata que alguns professores do Ensino Fundamental e Médio diziam que ele 

não se preocupasse que no final do ano ele passaria,  e o aprovavam sem se preocupar se 

ele havia aprendido o conteúdo; já no ensino superior eles demonstram se preocupar 

com o aprendizado do aluno, ou seja, na sua maioria eles não se omitem das suas 

responsabilidades como os do ensino médio. 

D. informa que quando ingressou na UFS não foi procurado por ninguém para 

informá-lo das tecnologias que estavam à sua disposição e que foi informado pela 

professora de Psicologia a procurar o DAA para se informar a respeito dos serviços que 

estavam disponibilizados para ele. Comenta que só veio a se beneficiar desses serviços 

no final do primeiro período devido a burocracia existente que inclusive solicitou que 

ele fizesse o mesmo exame de visão que havia feito antes de ingressar na UFS para 

confirmar a sua deficiência, fato considerado pelo médico que o atendeu desnecessário e 

absurdo. 

D. comenta que os principais desafios que enfrenta no ensino superior são: 

Dificuldade de locomoção e Material Incipiente. Enquanto que no Ensino médio as 

principais dificuldades são: Empenho dos professores e Dificuldade no acesso à 

utilização das Tecnologias Assistivas. Ele destaca que a disponibilidade e o empenho 

dos professores são fatores muito mais importantes na aprendizagem do que a existência 

das tecnologias assistivas, sendo o professor o principal elemento na mediação do 

conhecimento, pois não adianta a existência de recursos sem ninguém que se empenhe 

em ensinar a utilizá-los. Diz que está satisfeito com a atuação da monitora e avalia que o 

seu auxílio tem sido de extrema importância no seu desenvolvimento, e comenta 

também que o professor que menos se disponibilizou a ajudá-lo aqui na Universidade se 

compara ao que mais se empenhou em ajudá-lo no Ensino Fundamental e Médio. 

 D. e I. sugerem que para que a inclusão ocorra efetivamente é necessário que haja 

maior compreensão dos professores; que na sala de recursos haja uma pessoa realmente 

habilitada e que disponibilize o material para uso, e que toda a sociedade escolar se 

sensibilize em relação à causa da inclusão e afirmam que esta sensibilização deva 

ocorrer em toda a escola: professores, alunos, coordenadores e funcionários. 

D. se coloca a favor da inclusão no sistema de ensino regular, pois ele acredita que 

o deficiente deva se preparar para conviver em todos os ambientes com todos os tipos 

de pessoas, mas ressalta que o aprendizado em escolas especiais é muito mais 



significativo, devido ao fato das escolas regulares ainda  não estarem devidamente 

habilitadas a desenvolver o deficiente em suas potencialidades e recebê-lo 

adequadamente. Continua dizendo que o ideal seria a convivência nos dois ambientes, 

pois o aluno poderia desfrutar do convívio com pessoas sem deficiência na escola 

regular e desta forma sentir-se mais integrado e preparado para atuar no mundo; e 

aprender significativamente os conteúdos escolares frequentando a escola especial. 

CONCLUSÃO 

 O presente trabalho teve por objetivo compreender e analisar o processo de 

inclusão escolar de D., desde o seu ingresso no Ensino Fundamental até os dias atuais, 

onde  o mesmo encontra-se matriculado no segundo período do curso de Música da 

UFS. 

 Foram analisados no decorrer da entrevista diversos aspectos da vida do aluno, 

dentre eles destacamos: diagnóstico da doença e busca da família por informações no 

sentido de incluir o deficiente no ambiente escolar; atuações dos professores da escola 

especial e das escolas regulares e uso das tecnologias assistivas e salas de recursos 

nestes ambientes; dificuldades de acessibilidade na instituição de ensino superior; 

processo seletivo ao qual o mesmo foi submetido para ingressar na universidade; 

sugestões para viabilizar a inclusão dos deficientes nas instituições escolares, e por fim 

o posicionamento do aluno com relação à política de inclusão. 

Fiz uma comparação entre o ambiente escolar das escolas de ensino fundamental 

e médio e o que D. vivencia hoje no ensino superior, destacando os principais desafios 

que ele considera ter enfrentado e enfatizando a importância do papel do professor 

acima de qualquer outro recurso de tecnologia assistiva ou política pública destinada ao 

deficiente visual. Direcionamos a entrevista no sentido de que D. tivesse oportunidade 

não só de citar os principais desafios enfrentados, mas também de dar sugestões que 

pudessem ajudar na inclusão dos deficientes visuais.  

Quanto ao posicionamento de D. sobre a inclusão dos deficientes no 

estabelecimentos de ensino regular, ressaltamos que ele se coloca a favor, e que apesar 

do aprendizado obtido nas escolas especiais ainda ser substancialmente melhor, a 

importância do deficiente conviver em ambientes escolares com pessoas sem deficiência 

o prepara melhor para enfrentar o mundo. D. acredita que a melhor solução seria o 

convívio nos dois espaços simultaneamente, como ocorreu com ele. 



Examinando a parte do estudo que se refere à infância de D. , observamos que  a 

aceitação e o empenho da família, mais especificamente no que se refere ao papel de sua 

mãe,  em acreditar no potencial de seu filho e na possibilidade dele vir a se alfabetizar, 

mesmo que com isso tenha que esforçar-se para acompanhá-lo em todas as aulas e 

dispor de recursos financeiros para o transporte até as unidades educativas, demonstram 

a importância do papel da família com relação a auto estima do deficiente, permitindo 

viabilizar o acesso ao ambiente escolar e possibilitar o uso dos serviços disponíveis a 

sua deficiência. 

 Verificamos que apesar das dificuldades enfrentadas na inclusão do deficiente 

visual na Universidade Federal de Sergipe, este ainda é considerado por D. como um 

local onde as pessoas estão mais sensibilizadas e dispostas a atuar no sentido de efetivar 

a inclusão, sua mãe inclusive reconhece que houve melhoras em relação a postura dos 

profissionais do ensino fundamental e médio. Logo, percebemos a necessidade do poder 

público atuar mais efetivamente para implementar um política inclusiva nas escolas 

estaduais e municipais de ensino fundamental e médio, tomando como exemplo o que 

vem sendo realizado nesta instituição federal de ensino superior. Não querendo dizer 

com isso que esta instituição esteja atuando satisfatoriamente, mas que ela demonstra 

um certo avanço em relação as demais. 

Analisando o que nos relata o entrevistado, verificamos que apesar da 

necessidade de toda a comunidade escolar desenvolver uma atitude inclusiva, a atitude 

do professor é o elemento de maior importância, pois além de influenciar os alunos e o 

quadro administrativo, a sua dedicação, sensibilidade e o seu conhecimento a respeito 

das tecnologias disponíveis para cada tipo específico de deficiência têm um papel 

decisivo no desenvolvimento do aluno, estimulando-o a acreditar na possibilidade de 

desenvolver suas potencialidades e superar as dificuldades relativas à sua deficiência. 

Tudo que nos foi relatado nos leva a concluir que apesar dos obstáculos inerentes 

ao processo de inclusão de alunos com deficiência ainda serem muitos, esta ainda 

parece ser a melhor solução segundo a opinião de alguém que vivencia esta 

problemática, pelo menos do ponto de vista do deficiente visual 
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