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Resumo

Este artigo tem como objetivo discutir a inclusão das pessoas com deficiência visual no espaço escolar a
partir das especificidades que lhes são inerentes, tendo como foco as políticas públicas de educação
inclusiva proposta no Brasil. Primeiramente, faremos uma breve retrospectiva do contexto sócio histórico
vivido pelos deficientes visuais. Posteriormente, discutiremos as novas tecnologias e suas contribuições na
educação inclusiva de qualidade na aprendizagem significativa construtiva .
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TECHNOLOGY AND EDUCATION FOR VISUALLY IMPAIRED

SUMMARY
This article aims to discuss the inclusion of people with visual impairment in school from the specifics
attached to them, focusing on public policy of inclusive education proposed in Brazil. First, we will make a
brief review of the socio-historical context experienced by visually impaired
Later, we discuss the new tecnolohgias and its contributions to inclusive quality education in meaningful
learning constructive.
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INTRODUÇÃO

A sociedade tem registrado ao longo da história da educação uma prática de exclusão que atinge todo e
qualquer ser desviante do padrão social estabelecido. Essa exclusão social avançou posteriormente para o
atendimento dentro das instituições de forma segregado, passando pela prática da integração social e,
atualmente, pela filosofia da inclusão social (SASSAKI, 2003).

Para criança com deficiência visual, Vygotski (1997) cita que a falta de visão não é impedimento para que
ela desenvolva domínios conceituais. Afirma que não serão os exercícios táteis que possibilitarão a
construção das representações mentais: mais do que isto, é importante o estabelecimento de círculos
estáveis de interação social, através dos quais os conceitos serão desenvolvidos. Assim, “el concepto (...),
como todos los procesos psicológicos superiores, no se desarrolla de otro modo que en el proceso de la
actividad colectiva del niño” (VYGOTSKI, 1997, p. 230).

Segundo Mazzotta (2003), a defesa da cidadania e do direito à educação das pessoas com deficiência é
atitude recente em nossa sociedade, manifestando-se através de medidas isoladas de indivíduos ou
grupos. A conquista e o reconhecimento de alguns direitos dessas pessoas, e nessa etiqueta estão os
surdos, são registrados como elementos integrantes de políticas sociais, a partir de meados do século
passado. No Brasil, a comunidade de cegos registrou em sua trajetória lutas, realizações, frustrações,
sucessos e fracassos. Algumas dessas batalhas aconteceram na tentativa de que fossem cumpridas as
determinações postas na legislação vigente.

O paradigma da inclusão social consiste em tornarmos a sociedade toda um lugar viável para a
convivência entre pessoas de todos os tipos e condições na realização de seus direitos, necessidades e
potencialidades. Neste sentido, os adeptos e defensores da inclusão, chamados de inclusivistas, estão
trabalhando para mudar a sociedade, a estrutura dos seus sistemas sociais comuns, as suas atitudes, os
seus produtos e bens, as suas tecnologias etc. em todos os aspectos: educação, trabalho, saúde, lazer,
mídia, cultura, esporte, transporte etc. (SASSAKI, 2003).

Este paradigma já serviu de base para a aprovação de diversos instrumentos legais, assim como de várias
declarações e recomendações mundiais. Por exemplo, nos Estados Unidos da América, existe desde 1990
a Lei dos Americanos com Deficiência (mais conhecida como ADA 1990), que ao longo dos últimos anos
vem sendo estudada e adaptada em outras partes do mundo. No âmbito mundial, temos a Declaração de
Salamanca (1994), a Carta para o Terceiro Milênio (1999), a Classificação Internacional de
Funcionamento, Deficiência e Saúde (produzida pela Organização Mundial de Saúde e aprovada pelas
Nações Unidas em 2001, em substituição à Classificação Internacional de Impedimentos, Deficiências e
Incapacidades, de 1980) a Declaração de Washington (1999), a Declaração Internacional de Montreal
sobre Inclusão (2001), a Declaração de Madri (2202), a Declaração de Sapporo (2002) e, finalmente, a
Declaração de Caracas (2202).

Quando falamos em inclusão social, não nos referimos exclusivamente às pessoas com deficiência.
Estamos falando de todas as pessoas até então excluídas dos sistemas sociais comuns e que, a partir de
agora, precisam estar incluídas mediante a adaptação da sociedade às necessidades e peculiaridades
específicas de todas as pessoas. Isto nos traz à presença dos princípios da inclusão social, dentre os quais
citamos os seguintes: Celebração das diferenças; Direito de pertencer e Valorização da diversidade
humana. (SASSAKI, 2003).

Assim, olhando as coisas pelo paradigma da inclusão social, geraremos ideias e pontos de vista que
respeitam esses princípios e suas implicações. A celebração das diferenças significa que as diferenças são
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bem-vindas, são atributos, implicam em maneiras diferentes de se fazer as coisas, muitas vezes
necessitam tecnologias específicas e apoios especiais. O direito de pertencer significa que ninguém pode
ser obrigado a comprovar sua capacidade para fazer parte da sociedade. A valorização da diversidade
humana significa que a sociedade se beneficia com o fato de ser composta por uma tão variada gama de
grupos humanos. A sociedade precisa da contribuição única que pessoas e grupos de pessoas podem dar
para o enriquecimento da qualidade de vida de todos. (SASSAKI, 2003).

Um outro aspecto importante no paradigma da inclusão social consiste no papel das pessoas dentro do
processo de mudanças sociais. As políticas, os programas, os serviços e as práticas sociais não podem ser
simplesmente disponibilizados a determinados segmentos populacionais. Estes segmentos devem
participar do desenvolvimento, da implementação, do monitoramento e da avaliação desses programas e
políticas. (SASSAKI, 2003).

O presente trabalho tem com escopo realizar um estudo bibliográfico sobre a educação inclusiva para
deficientes visuais.

REVISÃO DE LITERATURA

Evolução da inclusão

Historicamente a escolarização foi caracterizada como privilégio de grupo, uma exclusão que foi legitimada
nas políticas e práticas educacionais reprodutoras da ordem social. A partir do processo de democratização
da educação se evidencia o paradoxo exclusão/inclusão, quando os sistemas de ensino universalizam o
acesso, mas continuam excluindo os alunos com necessidades educacionais especiais indivíduos
considerados fora dos padrões homogeneizadores da escola (Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva, 2008).

As pessoas com deficiência visual desde a década de 50 recebem apoio pedagógico por intermédio dos
professores especializados ou habilitados em Educação Especial, área de deficiência visual, que naquela
época atuavam em duas modalidades de ensino: Classe Braille, que mais tarde recebeu a denominação de
Sala de Recursos, e Ensino Itinerante. A missão de ambas as modalidades era a de integrar os alunos com
deficiência visual na classe comum. Essa iniciativa deveu-se ao trabalho da Prof. Dorina Nowill que, após
retornar dos Estados Unidos onde fora especializar – se, envidou todos os esforços para que o
atendimento de crianças com deficiência visual fosse feito na rede regular de ensino.

Ao longo da História, constata-se que muito se fez para o atendimento das necessidades das pessoas com
deficiência tanto no campo médico, como no educacional e laboral.No entanto, persiste a questão da
exclusão.Os anos 90 marcam o movimento denominado “ International Inclusion” e a promulgação da
Declaração de Salamanca (1994) que provocariam um grande debate conceitual e metodológico sobre a
educação formal oferecida às pessoas com deficiência. Há de ser também lembrada a Convenção da
Guatemala(1998), que se manifesta sobre todo e qualquer tipo de discriminação e de preconceito.

No tocante à inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais no ensino

regular, o principio de igualdade lhes garante o direito de conviver e aprender com os demais alunos, com
igualdade de oportunidades e sem qualquer tipo de discriminação em quaisquer circunstâncias. percebe-se
que a idéia de inclusão escolar vem ampliando-se nas últimas décadas graças ao aprimoramento de leis
nacionais (Decreto-lei n. 8069,de 13 de junho de 1990; Decreto-lei n. 9394, de 20 de dezembro de 1996)
e, especialmente, à ênfase dada a este movimento pelos órgãos internacionais(Declaração Universal dos
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Direitos Humanos,de10 de dezembro 1948; Declaração de Salamanca: sobre princípios, política e prática
na área das necessidades educativas especiais, de 7 a 10 de junho de 1994). No entanto, a história revela
um passado impiedoso com as pessoas que nasciam com alguma característica diferente do padrão de
normalidade da época. Esse debate envolve os educadores do mundo todo e, no Brasil, por meio da
LDBN/96, a Educação Inclusiva é contemplada de modo a garantir o ingresso e a permanência das pessoas
com deficiência no ensino regular e , posteriormente,é promulgada a Resolução Nº 2 do CNE/CEB de 2001
institui as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica

Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, aprovada pela Assembléia Geral

das Nações Unidas em 1975, retoma os princípios da Declaração Universal dos Direitos

Humanos e proclama que todas as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos fundamentais de
viverem dignamente com suas famílias, assim como seus cidadãos; de participarem de atividades sociais,
criativas e recreativas; não serem submetidas a tratamento diferencial além do recomendado por sua
condição ou necessidade de recuperação e nem a qualquer ato de exploração, discriminação ou abuso.

Em decorrência de concepções semelhantes àquelas mencionadas pelo estudo acima referido, verifica-se
que apesar do esforço para pôr em prática os princípios da inclusão ainda permanece o discurso da
integração, o que não é o mesmo. Segundo Abenhaim (2005) a integração depende das singularidades do
sujeito, da sua capacidade adaptação para estar com os outros, podendo ou não ser aceito no grupo; e a
inclusão propõe a inserção total do sujeito através de um esforço social para ajudá-lo no desenvolvimento
de suas potencialidades. Nenhum aluno deveria passar por pré- requisitos para conviver e aprender como
os outros alunos, o ensino inclusivo é um direito básico, não algo que precise ser conquistado (Stainback &
Stainback, 1999)

A construção de uma sociedade inclusiva implica o reconhecimento e valorização da diversidade humana
como princípio norteador para a sua efetivação. A sociedade inclusiva precisa respeitar e dar condições de
igualdade de acesso, oportunidade e participação de todos, independentemente das peculiaridades de cada
indivíduo e/ou cultura. Na construção da sociedade inclusiva, a escola representa um dos principais
espaços de convivência social e respeito às diferenças entre os alunos.

A diversidade humana é tão vasta que, se observarmos à nossa volta, encontramos uma panóplia de seres
humanos que, pelas suas características biológicas, psicológicas e sociais, nos leva a concordar com o que
diz PUEYO (1997, cit. por MOLTÓ, 2008), todas as pessoas são únicas e diferentes, mas são-no em relação
a um conjunto de atributos próprios da espécie, da idade, do género, etc. A existência da individualidade é
compatível com a comunidade.

Inclusão significa atender o aluno com NEE, inclusive aquele que tem NEE severas, em turmas regulares,
com o apoio dos serviços de educação especial. Sendo assim, o princípio da inclusão engloba a prestação
de serviços educacionais apropriados para toda a criança com NEE, incluindo as significativas, na classe
regular, de modo a atingir os objectivos que lhe foram traçados tendo em conta as suas características e
necessidades (CORREIA, 2008).

O modelo inclusivo, para além de considerar o aluno com NEE como centro da atenção da Escola, Família e
Comunidade, também considera que o Estado assuma um papel essencial na criação de um sistema
inclusivo eficaz, que chegue a todas as crianças, jovens e adultos no seio da escola de ensino regular
(LOZANO, 2007) e responda de forma apropriada e com alta qualidade à diferença, em todas as formas
que ela possa assumir (RODRIGUES, 2003).

Neste ponto, cabe mencionar a publicação em Diário da República, a 7 de Janeiro de 2008, do novo
diploma legal - o Decreto-Lei n.º 3/2008, que introduz várias alterações, apresentando novas
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terminologias relativamente às medidas educativas, à nomenclatura do Programa Educativo Individual,
bem como a introdução de modalidades específicas de educação (educação bilingue de alunos surdos,
cegos e com baixa visão, unidades de ensino estruturado para a educação de alunos com perturbações de
espectro do autismo e intervenção precoce na infância). Para além das alterações mencionadas, existe, na
presente legislação, uma maior responsabilização e participação dos encarregados de educação no
processo de avaliação e na aplicação de medidas educativas dos alunos considerados com NEE.

Segundo CORREIA (2008), a preocupação que levou à criação deste Decreto-Lei parece ter sido a de
pretender assegurar que os alunos com NEE pudessem vir a frequentar escolas regulares, em vez de
escolas especiais ou instituições. Encara-se, assim, a colocação de alunos com NEE em turmas de ensino
regular, com o objectivo único da inclusão.

Comungando destes princípios, MARTINS (2008) é categórico, quando afirma que a educação inclusiva
tem de ser cada vez mais compreendida como uma questão de direitos humanos, exigindo à escola uma
profunda mudança, quer no seu modus operandi, quer no seu modus vivendi face à diversidade dos alunos
que atende, proporcionando-lhe respostas educativas de melhor qualidade.

MOLTÓ (2008) partilha da mesma opinião, acrescentando que a escola inclusiva implica o saber lidar com
a diversidade, estar preparado para trabalhar com a diferença. Outra vantagem, apontada pela mesma
autora, é que os professores envolvidos em ambientes inclusivos ponderam que a sua vida profissional e
pessoal progride, porque o trabalho colaborativo possibilita a vivência de múltiplas metodologias e a
tomada de consciencialização das suas práticas e crenças.

Em suma, a aceitação da diversidade exige à escola inclusiva encontrar formas de responder
efectivamente às necessidades educativas de uma população escolar cada vez mais heterogénea, de
construir uma escola inclusiva, uma escola que aceite todos e trate de forma diferenciada (FERREIRA et
al., 1999).

A educação de pessoas com deficiência visual exige alguns recursos específicos que viabilizam seu acesso
ao mundo cultural e científico. É importante que estes recursos possam estar associados à educação
destas na escola comum e que envolvam, desde aspectos cotidianos das relações interpessoais, até o uso
do computador como ferramenta indispensável.

O material didático, para os alunos cegos, deve ser em braille e em relevo e cores contrastantes, para os
alunos com baixa visão, em tipos ampliados. Muitos materiais pedagógicos adaptados às pessoas cegas
podem ser adquiridos em lojas especializadas, não necessitando ser produzidos pelos professores. Alguns
destes devem ser adaptados: uma bola deve conter um guizo interno; devem ser usadas ilustrações em
relevo para auxiliar a compreensão de um tema; mapas em alto-relevo e braille para auxiliar o ensino da
Geografia, bem como tabelas periódicas e livros em braille ou digitalizados. Todo o material apresentado
visualmente, independente da disciplina, deve ser acompanhado de explicações verbais para auxiliar a
compreensão de quem não vê.Estas noções são importantes, também, para as pessoas cegas, mesmo se
utilizam, muitas vezes, recursos diferenciados para sua aprendizagem, tais como programas leitores da
tela do computador e escritos em braille.

O trabalho em grupo na sala de aula é significativo para todos os alunos, principalmente quando se têm
alunos com necessidades educacionais especiais com deficiência visual.Propor que os alunos trabalhem em
grupos não significa anular outros tipos de organização social das atividades escolares. Os métodos de
ensino devem se adequar às capacidades dos alunos, ao conteúdo de cada disciplina e garantir a atividade
dos estudantes. Nesse sentido, é importante que sejam alternados o trabalho individual e o trabalho em
grupo, exigindo-se, no trabalho individual, que cada um enfrente os desafios com seus recursos, limites e
possibilidades e que, no trabalho em grupo, ao mesmo tempo em que se revelem as capacidades
intelectuais, sejam reveladas também as sociais, no desenvolvimento da responsabilidade perante o
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trabalho coletivo e no auxílio aos demais colegas.

No atendimento às necessidades especiais das pessoas cegas na escola regular é indispensável que
instituição e professor se organizem para recebê-las, pois a simples presença de uma criança com
deficiência visual em sala de aula não configura a inclusão que se propõe com esperada qualidade. Deve
haver a preocupação com os conhecimentos com os quais esta criança vai lidar, com a interação com os
colegas e professores, com o deslocamento da criança pela sala de aula, pela escola, no relacionamento
com as famílias, com a proposta pedagógica, com a formação dos professores

As novas tecnologias como instrumento na educação inclusiva

Os recursos educacionais, com vista a apoiar estes alunos no processo de ensino e aprendizagem,
envolvem inúmeros aspectos, entre os quais: professores e especialistas habilitados, metodologias e
materiais didácticos adaptados às necessidades dos alunos, apoio pedagógico ao aluno e ao professor
regular e auxílios tecnológicos (ALBA, 2006).

Como refere SANCHES (2008), o computador encoraja a autonomia, estimula o trabalho da criança e
favorece a aprendizagem. Cabe ao professor conceber meios para favorecer a interacção máquina/criança,
proporcionando-lhe verdadeiros actos de comunicação real. O professor deve adaptar os programas às
necessidades e possibilidades de cada criança e personalizar as sessões de trabalho, fazendo-as sentir
como um verdadeiro interlocutor válido, real e individualizado. As Tecnologias De Informaçao e inclusao
(TICs)produzem ou permitem novos modelos de ensinar e de aprender. Representam muitas
possibilidades para os professores, para os alunos e para a escola, como organização, mas há necessidade
de todos estarem conscientes dessas possibilidades e da forma de as explorar (ALBA, 2006).

Na procura da inclusão escolar e social e da melhoria da qualidade de vida destas crianças, surgem os
recursos tecnológicos aumentativos e alternativos, que lhes possibilitam ter acesso ao computador e a
outros dispositivos que favorecem a sua interacção com o outro e com o mundo, permitindo a ruptura de
um paradigma que encara todas as crianças com deficiência neuromotora como seres com défice cognitivo
(OLIVEIRA et al., 2004).

Com o avanço da tecnologia, têm-se utilizado dispositivos tecnológicos para favorecer e aumentar as
capacidades funcionais das crianças com cegueira, estimulando-lhes a independência e a inclusão na
sociedade.Deve igualmente adaptar o mobiliário, dado que um aluno com deficiencia que se desloque,com
facilidades na locomoção dentro da sala de aula, mas também ter fácil acesso ao material escolar. Por
isso, as mesas e cadeiras devem estar dispostas de forma a proporcionar-lhe essa facilidade, bem como
colocar o material escolar em estantes mais acessíveis. Tem de se ter em conta também a comunicação
que envolva os profissionais de educação e os técnicos de saúde: psicologos, psicopedagogos, terapeutas
ocupacionais. Para que a escola possa dar uma resposta eficaz aos alunos com deficiencia deve haver todo
um trabalho em equipa e uma grande colaboração entre os profissionais onde se conjuguem as
competências, os talentos de todos os membros, de forma a enriquecerem mutuamente e a promoverem o
sucesso escolar de todos os alunos. A avaliação dos técnicos é fundamental na escolha do tipo de
tecnologia mais apropriado a cada caso, nas formas de acesso ao computador, nos sistemas aumentativos
ou alternativos de comunicação, na adaptação do mobiliário e do material escolar e no posicionamento do
aluno.
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Segundo TAROUCO (2006), para as pessoas com necessidades educativas especiais, as TIC podem ser um
elemento decisivo para melhorar a sua qualidade de vida e facilitar a sua integração social e laboral.
Atualmente, a nova perspectiva da Educação Especial aponta para uma educação que possibilita à criança
um currículo escolar mais apropriado às características particulares. As TIC desempenham um papel
determinante, pelo conjunto de experiências e vivências que poderão proporcionar aos alunos com PC.

Para CORREIA (2008), a utilização das TIC pelos alunos com NEE, tem dois grandes objectivos
curriculares:

a) Aumentar a eficiência dos alunos no desempenho de tarefas académicas ou do dia-a-dia;

b) Desenvolver capacidades para aceder e controlar tecnologias com determinado nível de realização”
(p.108).

O acesso às novas tecnologias facilita os estudos das pessoas cegas e seu acesso ao mundo “virtual”,
principalmente com o surgimento dos leitores de tela que, instalados no computador, auxiliam na escrita e
leitura de textos, bem como o acesso ao correio eletrônico e a todos os recursos disponíveis através da
internet. A utilização do computador traz maior autonomia para as pessoas cegas, pois através dele
podem ler textos sozinhas, digitar seus trabalhos escolares e imprimi-los sem ajuda de um professor de
apoio para transcrever sua escrita, como no caso do braille para a tinta.

Existem vários programas leitores de tela especiais para cegos, como o Virtual Vision, Jaws, DOSVOX, etc.
Em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o MEC desenvolveu o aplicativo
Mecdaisy, lançado em 2009, que permite a qualquer usuário transformar, de maneira rápida e simples,
arquivos de texto em áudio ou ainda gerar documentos para impressão de textos em braille. É uma das
mais recentes tecnologias no que se refere a softwares dessa natureza no Brasil. Segundo Oka e Nassif
(2010), DAISY (sigla de Digital Accessible Information System) foi constituído na Suécia em maio de 1996
pelas bibliotecas de livros em áudio, liderando uma transmissão mundial de livros analógicos para os
chamados Digital Talking Books e tem como um dos objetivos principais conferir autonomia a pessoas com
deficiência visual, dando-lhes liberdade, inclusive, para criar, imprimir e publicar textos. O Mecdaisy possui
versões para Linux e Windows, o que o torna mais acessível aos usuários, dando-lhes opções de softwares
diversos. Embora o Mecdaisy seja uma tecnologia inovadora, alguns procedimentos de manuseio desta
ferramenta ainda não estão muito claros, o que pode dificultar a utilização para alguns usuários.

Os deficientes visuais trocam constantes de informações para construção do aprendizado e, ao mesmo
tempo, muitos estão aprendendo sozinhos a trabalhar com a informática, utilizando-se de recursos
disponíveis na internet (apostilas explicativas sobre programas leitores de tela, participação em chat, bem
como listas de discussões).Devido a este avanço tecnológico, existem inúmeros livros digitalizados
disponíveis na internet e acessíveis à leitura dos programas leitores de telas, inclusive, sites gratuitos que
introduzem e facilitam a navegação das pessoas cegas.

Considerações finais

A escola é um local importante para a aprendizagem intencional, uma vez que exige situações sociais
específicas e instrumentos de mediação, mas não é só na escola que se dá à aprendizagem. A língua oral é
um exemplo disso, pois é adquirida e aprendida no meio social e intermedia as relações interpessoais.
(Machado, 2003, Wygotsky, 1994).Assim outros espaços contribuem para todo e qualquer tipo de
aprendizagem.Novas necessidades surgem no decorrer de um trabalho efetivo de inclusão: o envolvimento
de todos no estudo e na construção de propostas concretas para o fazer pedagógico; a criação de políticas
de fomento para que as escolas e universidades possam ampliar este atendimento; criação de equipe
multidisciplinar de pesquisa e produção no campo da inclusão educativa; aquisição de equipamentos
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necessários para a intensificação do trabalho com os professores e alunos com deficiência visual;
realização de encontros com os setores administrativos escolares, para que possam refletir seus fazeres
diante desta nova realidade.

No entanto, temos a lembrar que inclusão é um processo e como tal leva tempo.Implica em mudanças
estruturais na cultura, na construção de uma nova postura pedagógica, na vida social.A informática dispõe
de recursos que possibilitam ao deficiente visual ter melhores condições de acesso à educação e,
consequentemente, possibilita uma melhoria na qualidade de vida, seja através do crescimento intelectual
(acesso a informações e educação), pessoal (possibilidade de se comunicar e formas de entretenimento
com outros indivíduos em condições de igualdade) e profissional (ter meios adequados para desenvolver
uma atividade profissional possibilitando a conquista da independência financeira.
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