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RESUMO 
O presente artigo refere-se a uma análise da inclusão escolar de crianças com cegueira. 
Com isso, o nosso objetivo é compreender e analisar o processo de inclusão de Paula e 
cogitar os conflitos existentes no exercício da inclusão escolar. A metodologia utilizada 
foi o estudo de caso construído a partir de entrevistas semi-estruturadas com a família 
(mãe) e a escola (professora), analisando a importância dessa interação. Dessa forma, 
esse estudo nos permitiu verificar que, se não há um apoio de ambas as partes, tanto na 
família, como no âmbito escolar, o desenvolvimento não acontece de forma satisfatória, 
ou ainda, impede, criam barreiras para que a criança, nesse caso com cegueira, percam a 
oportunidade de ampliar cada vez mais autonomia e conhecimento, interferindo no 
processo de inclusão escolar e social. 
Palavras-chave: deficiência visual, inclusão, família.  

RESUMEN 
El actual artículo menciona un análisis a él de referente a la inclusión de la escuela de 
niños con ceguera. Con esto, nuestro objetivo es entender y analizar el proceso de la 
inclusión de Paula y al cogitate el existir está en conflicto en el ejercicio del referente a 
la inclusión de la escuela. La metodología usada era el estudio del caso construido de 
mitad-structuralized de las entrevistas con la familia (madre) y la escuela (profesor), 
analizando la importancia de esta interacción. De esta forma, este estudio en él permitió 
que verificaran que, si no tiene una ayuda ambas las partes, tanto en la familia, como en 
referente a alcance de la escuela, el desarrollo no sucede de forma satisfactoria, o aún, 
obstaculiza, crea las barreras de modo que el niño, en este caso con ceguera, pierda la 
ocasión de ampliar cada vez más autonomía y conocimiento, interviniendo con el 
proceso referente a la escuela y de la inclusión social. 
Palabra-llave: deficiencia visual, inclusión, familia.  
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CONCEITUAÇÃO DA DEFICIÊNCIA VISUAL 

Considera-se pessoa com deficiência aquela que apresenta, em caráter permanente, 

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

mental, que gerem incapacidade para certas atividades, tendo-se em vista o padrão 

considerado normal para o ser humano. 

Deficiência visual é a perda ou redução de capacidade visual, em ambos os olhos 

e em caráter definitivo, que não possa ser melhorada ou corrigida com o uso de lentes, 

tratamento clínico ou cirúrgico. Estas pessoas com deficiência visual podem ser 

classificadas como pessoas com cegueira ou com baixa visão. 

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, forma, tamanho, 

distância, posição ou movimento em um campo mais ou menos abrangente. Dessa 

forma, estas pessoas com cegueira aproveitam outros sentidos no seu processo de 

desenvolvimento e aprendizagem. Segundo Sá et. al., os sentidos: 

  

[...] têm as mesmas características e potencialidades para todas as 
pessoas. As informações tátil, auditiva, sinestésica e olfativa são mais 
desenvolvidas pelas pessoas cegas porque elas recorrem a esses 
sentidos com mais frequência para decodificar e guardar na memória 
as informações. Sem a visão, os outros sentidos passam a receber a 
informação de forma intermitente, fugidia e fragmentária. (2007, p. 
15)  
 

Portanto, as pessoas com cegueira utilizam informações auditivas, táteis, olfativas, 

gustativas e sinestésicas como canais de percepção para o desenvolvimento e 

aprendizagem. 

É apropriado lembrar que, as pessoas cegas não possuem sexto sentido e nem são 

compensadas pela natureza. Sá et.al.: 

 

O desenvolvimento aguçado da audição, do tato, do olfato e do 
paladar é resultante da ativação continua desses sentidos por força da 
necessidade. Portanto, não é um fenômeno extraordinário ou um efeito 
compensatório. Os sentidos remanescentes funcionam de forma 
complementar e não isolada. (2007, p. 15) 
 

Sendo assim, a pessoa cega, simplesmente, desenvolve mais alguns recursos 
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mentais que todos possuem. 

Baixa visão é a utilização do pequeno potencial visual. Varia segundo 

determinados fatores, tais como fusão, visão cromática, adaptação ao claro e escuro, 

sensibilidades a contrastes, etc. A baixa visão significa: acuidade visual entre 0,3 e 0,05 

no melhor olho, com a melhor óptica; os casos em que a somatória da medida do campo 

visual, de ambos os olhos, for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de 

dois ou mais fatores acima citados. Assim, para que aconteça o desenvolvimento da 

eficiência visual é necessária a utilização de recursos específicos (recursos ópticos e 

não-ópticos).  

Embora as pessoas com baixa visão necessitem aprender a utilizar a visão da 

melhor forma possível, podem também aproveitar os outros sentidos ao mesmo tempo, 

para explorar o ambiente, conhecer o mundo e aprender a ler e escrever. 

 O presente estudo tem como objetivo analisar o processo de inclusão escolar de 

uma criança com cegueira e verificar a importância da relação família/escola neste 

processo. 

 

METODOLOGIA 

Esse artigo trata-se de um estudo de caso, dando ênfase à importância da inclusão 

de crianças com deficiência visual no sistema regular de ensino, uma vez que o processo 

de inclusão de todas as pessoas, em todos os graus e níveis de ensino seja um direito a 

ser cumprido.   

De acordo com Ludke (1986, p.19) os estudos de casos buscam retratar a 

realidade de forma completa e profunda. O pesquisador procura revelar a multiplicidade 

de dimensões presentes numa determinada situação ou problema, focalizando-o como 

um todo. Esse tipo de abordagem enfatiza a complexidade natural das situações, 

evidenciando a inter-relação dos seus componentes. 

 Por isso, o estudo foi realizado em uma escola de rede estadual do Estado de 

Sergipe, com uma aluna do primeiro ano do ensino fundamental, em que aplicamos 

entrevistas semi-estruturadas com a professora da turma e com a mãe da aluna. Na 

entrevista com a professora nos interessou saber qual a sua percepção sobre o processo 

de inclusão escolar de crianças com deficiência visual, a metodologia utilizada em sala 

de aula e a relação professor-aluno-família. Na entrevista com a mãe nos preocupou 
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saber a situação de sua filha desde o nascimento até os dias atuais, sua inserção escolar - 

desenvolvimento e dificuldades - e o seu cotidiano.    

Por isso, tivemos o intuito de relacionar as duas entrevistas com a meta de  poder 

discutir o processo de inclusão escolar das crianças com deficiência visual, uma vez que 

se observa na inclusão a importância da participação da família e da escola, já que são 

os ambientes em que a criança passa maior parte do tempo. Além disso, a pesquisa 

qualitativa caracteriza-se pela tentativa de uma compreensão mais detalhada dos 

significados e características situacionais apresentadas pelos entrevistados (Richardson, 

2008). Com isso, esse estudo foi realizado com o objetivo de buscar respostas a questão 

da inclusão, através do estudo de caso de uma criança cega, podendo conhecer um 

pouco da sua história sob o prisma familiar e escolar, diante de suas necessidades no 

atendimento educacional especializado. 

 E para o desenvolvimento desse estudo, as entrevistas semi-estruturadas foram 

aplicadas no mês de Agosto, no ambiente escolar e familiar, com o intuito de ser feito 

um levantamento para se descobrir a realidade da situação, analisando se há uma 

acessibilidade atitudinal, arquitetônica e pedagógica na escola e se há por parte da 

família o interesse, incentivo e apoio para o desenvolvimento desta criança com 

cegueira. 

O CASO PAULA3 

No dia 12 de Junho de 2003 nasceu Paula, na cidade de Cícero Dantas, município 

do Estado da Bahia. Durante sua gestação a mãe de Paula relata não ter ocorrido 

nenhuma contrariedade ou imprevistos e, inclusive evidencia que na família já buscou 

em toda árvore genealógica e não há ninguém com algum problema oftalmológico, já 

que acreditava que poderia ser hereditário, porém o Glaucoma Congênito como foi 

diagnosticado pelos médicos em Salvador, é uma doença genética e ocorre quando a 

pressão intraocular é elevada, nesse caso é causada pela redução da permeabilidade 

trabecular.  

Sua mãe afirma que quando Paula nasceu, no interior da Bahia, não havia exames 

pós- parto e por isso, a criança foi liberada na maternidade sem realizar nenhum exame. 

                                                 
3 Utilizamos neste estudo de caso  o nome fictício “Paula” para  preservar a identidade da criança 
estudada neste caso.  
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Porém ao passar alguns dias, ela percebeu algo estranho quanto à coloração do olho da 

filha que acabara de nascer. Dessa forma, resolveu levá-la para um pediatra amigo da 

família, este diagnosticou o problema da criança como Catarata. Muito preocupada, a 

mãe resolveu levá-la para um oftalmologista da cidade e este encaminhou a criança para 

Salvador, onde diagnosticaram como Glaucoma Congênito. Logo, Paula, com vinte dias 

de vida, foi submetida a uma cirurgia em ambos os olhos, porém, já havia uma perda de 

100% de um olho e 95% no outro. 

Sua mãe relata que no início do seu desenvolvimento foi muito difícil, pois se 

preocupava bastante com Paula, abandonando muitas vezes seu trabalho por conta da 

preocupação e do medo. Mas afirma que Paula sempre se mostrou uma criança feliz e 

nunca teve problemas quanto as sua deficiência. 

Quando a menina fez um ano vieram morar em Aracaju, Paula começou a 

frequentar o Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência 

Visual (CAP/DV - SE) e com dois anos a frequentar a escola regular. Chegou a estudar 

em 4 escolas, mas nenhuma foi escola especial, todas foram regulares. 

O Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência 

Visual (CAP/DV - SE) constitui-se em uma unidade didática de ensino, tem como 

objetivo garantir aos usuários cegos e de visão baixa o acesso aos recursos específicos, 

necessários a seu atendimento educacional, priorizando o ensino fundamental da rede 

pública. Atendendo também a educação infantil e o ensino médio. 

A menina tem um irmão de 21 anos o qual se dá muito bem e convive com ela. 

No entanto, os seus avós ainda residem no município da Bahia e ela só os vêem nas 

férias ou quando sua mãe precisa trabalhar muitos dias fora, já que trabalha como 

auxiliar de enfermagem e cuida algumas vezes de idosos.  

Sua mãe reclama que a avó sempre trata a criança como “coitadinha” e não gosta 

dessa atitude. E que Paula, em alguns momentos, sofreu preconceito na escola, mas 

nada que a deixasse muito triste, já que sempre se mostrou uma garota feliz. Conforme 

SOUZA e PRADO (2008), o preconceito advém do juízo sem critérios, sem exame 

crítico. Sempre é nocivo e tem por companhia sua irmã; a ignorância. 

A mãe diz que algumas vezes Paula reclama porque não dizem se há algum 

obstáculo na frente, mas a sua mãe afirma que gosta de deixá-la bem à vontade para que 

Paula não se sinta limitada. Ainda acrescenta que Paula vai começar agora aula de 

mobilidade em que aprenderá a utilizar a bengala e a se locomover, essas aulas serão 
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ministradas no CAP/DV.  

Apesar de a atual escola apresentar classe especial, Paula estuda numa classe 

regular e sua atual professora, diz que Paula é bastante participativa, apesar de se 

mostrar bastante avessa a inclusão: 

[...] o desenvolvimento dela na sala é bom, mas atrapalha 
porque ela fala muito, praticamente ela não deixa dar aula. Porque ela 
não vê, né? Só vê de um olho só e assim. (mostra que Paula coloca o 
objeto bem próximo ao olho). Atrapalha porque eu tenho que chegar 
até ela e mostrar o trabalho na parte, mas para responder ela boa, ela 
muito inteligente. Ela não sabe ficar calada e nem sentada só quando 
eu falo mais alto aí ela fica ainda mais com um bicão, viu? Tem esse 
negócio agora de inclusão, né? A gente não tem estudo para isso não. 
Inclusão para incluir, na verdade atrapalha muito porque nunca ela vai 
ter o atendimento que ela merece ter porque tem mais de um na sala se 
a gente for atenção só a ela [...]  

 

Dessa forma, se percebe a inexperiência e a falta de conhecimento por parte da 

professora, que se refere à inclusão como algo que atrapalha. Segundo Mantoan (2008) 

idéias e verdades não são definitivas nem nos tiram inteiramente de dificuldades. Temos 

de nos habituar a reaprender constantemente com nossas ações, individuais ou coletivas: 

esse é um material infalível. 

Ao perguntar a professora se ela tem interesse em aprender fora da escola o 

Braille, ela nos responde que não tem interesse porque logo vai se aposentar e não 

saberia trabalhar com “esse pessoal”. 

Outro ponto importante é a questão da acessibilidade arquitetônica em que a 

professora relata que Paula sempre corre pela escola e brinca com os colegas como se 

não tivesse nenhuma deficiência, mas ao observar a estrutura física da escola 

percebemos que bem próximo a sala de aula tem uma descida antes do muro bastante 

estreita e sem nenhuma sinalização. Além disso, a escola tem várias pilastras e sem 

sinalizações.  

Nas aulas de informática, Paula fica sozinha no computador, porém a professora 

diz que não pode ampliar as letras porque o sistema Linux não permite. Contudo essa 

informação é incorreta, para o caso de Paula não só há ampliação, como o contraste da 

tela pode ser alterado nesse sistema. 

Assim, o estudo de caso realizado nos permitiu conhecer a realidade presente na 

vida de uma criança com deficiência visual. Impressionando-nos os depoimentos da 
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professora principalmente, que apesar de ter uma aluna participativa, reclama por não 

querer trabalhar com inclusão e a escola nos mostra não ter nenhum tipo de 

acessibilidade atitudinal, arquitetônica ou pedagógica. Quanto à família apesar de 

pequena e humilde, a mãe de Paula tem bastante experiência e habilidade com sua filha 

e a cria com bastante autonomia, motivo pelo qual talvez, Paula não se sinta inferior a 

ninguém, progredindo cada dia mais. 

 

CONCLUSÃO 

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

inclusão de Paula, uma aluna do primeiro ano do ensino fundamental de uma escola da 

rede estadual de ensino que tem deficiência visual, cegueira. Dessa forma, cogitamos os 

conflitos existentes no exercício da inclusão escolar, confirmando a importância da 

relação família/escola neste processo. Sendo assim, o caso Paula nos levou a reflexão de 

como se dá a inclusão educacional, esmiuçando pontos importantes nesse processo 

como a acessibilidade arquitetônica, atitudinal e pedagógica, além da participação 

familiar e os seus maiores empecilhos. 

A não compreensão da deficiência pela escola causa na criança um obstáculo, 

reprimindo sua possível independência, como nos explica Mantoan, 

 

 Os sistemas escolares também estão montados a partir de um 
pensamento que recorta a realidade, que permite dividir os alunos em 
normais e deficientes, as modalidades de ensino regular e especial, os 
professores em especialistas nesta ou naquela manifestação das 
diferenças. A lógica dessa organização é marcada por uma visão 
determinista, mecanicista, formalista, reducionista, própria do 
pensamento científico moderno, que ignora o subjetivo, o afetivo, o 
criador, sem os quais não conseguimos romper com o velho modelo 
escolar para produzir a reviravolta que a inclusão impõe. (Mantoan, 
p.16)   
 
 

Acreditamos que a mãe de Paula se apresenta muito esclarecida sobre o assunto 

e oferece um apoio demasiado a sua filha, demonstrando que aceita que ela é deficiente 

e parece querer ajudá-la em todos os âmbitos, seja em casa, na escola ou em qualquer 

outro ambiente, apesar das dificuldades financeiras. 

Observamos também, que apesar de matricular Paula, a priori no atendimento 

educacional especializado (CAP/DV), não deixou de mantê-la sempre numa escola 
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regular, segundo ela, com o objetivo de estimular e desenvolver, permitindo a evolução 

educacional de sua filha. Contudo, por parte da professora percebe-se a inexperiência, a 

falta de conhecimento e interesse no que se refere à inclusão e no ambiente escolar a 

falta de acessibilidade em todos os seus níveis. 

Assim, através dessa pesquisa, conseguimos reunir a concretização da afirmativa 

que é necessário e possível incluir e, acrescentamos que, ainda que não se tenha toda a 

grandeza da acessibilidade, é importante que comecemos a nos preocupar com isto, 

visto que não há mais como fugir da inclusão, pelo contrário, o papel do educador nesse 

contexto é fundamental para difundir as concepções de uma educação para todos. 

Faz-se necessário o acolhimento das crianças no ambiente inclusivo devido à 

necessidade de elas participarem e interagirem de forma a sentir-se em igualdade de 

condições. O educador e a escola precisam organizar o espaço da sala, os recursos 

especializados, para não excluí-los do processo ensino-aprendizagem, iniciativas como 

estas acolherão de forma a inseri-las no ambiente escolar. 

Se o processo de inserção da criança em situação de deficiência na escola for 

efetivo e eficaz, partindo da acessibilidade atitudinal, pedagógica e ainda arquitetônica, 

há como integrá-los no processo escolar e, não teremos dúvida que estas se sentirão em 

igual condição, as outras, vistas como “normais” e em conseqüência a isso, estarão 

desenvolvendo-se e mostrando seu potencial e suas habilidades. 

É importante ressaltar que o apoio da família é indispensável, pois esta precisa 

desempenhar um papel de apoio e conhecimento frente ao processo de inclusão que é de 

extrema importância a integração da criança na sociedade. Com isso, a partir da 

compreensão e atuação familiar, a criança com deficiência terá a oportunidade de sentir-

se como um sujeito participativo e capaz, e assim terá o seu lugar na escola.    

 

 

* Baseada nessa investigação se pretendeu iniciar um projeto em que possamos levar para escola 

os conhecimentos sobre tecnologias assistivas, acessibilidade entre outros meios de inclusão, não só para 

Paula, mas para as demais crianças que estão isoladas em outras salas. 
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