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Dizes-me: tu és mais alguma coisa 
Que uma pedra ou uma planta. 

Dizes-me: sentes, pensas e sabes 
Que pensas e sentes. 

Então as pedras escrevem versos? 
Então as plantas têm ideias sobre o mundo? 

 
Sim: há diferença. 

Mas não é a diferença que encontras; 
Porque o ter consciência não me obriga a ter teorias 

sobre as coisas: 
Só me obriga a ser consciente. 

 
Se sou mais que uma pedra ou uma planta? Não sei. 

Sou diferente. Não sei o que é mais ou menos. 
 

Ter consciência é mais que ter cor? 
Pode ser e pode não ser. 

Sei que é diferente apenas. 
Ninguém pode provar que é mais que só diferente. 

 
Sei que a pedra é a real, e que a planta existe. 

Sei isto porque elas existem. 
Sei isto porque os meus sentidos mostram. 

Sei que sou real também. 
Sei isto porque os meus sentidos mostram, 

Embora com menos clareza que me mostram a pedra e a 
planta. 

Não sei mais nada. 
 

Sim, escrevo versos, e a pedra não escreve versos. 
Sim, faço ideias sobre o mundo, e a planta nenhumas. 

Mas é que as pedras não são poetas, são pedras; 
E as plantas são plantas só, e não pensadores. 

Tanto posso dizer que sou superior a elas por isto, 
Como que sou inferior. 

Mas não digo isso: digo da pedra, “é uma pedra”, 
Digo da planta, “é uma planta”, 

Digo de mim, “sou eu”. 
E não digo mais nada. Que mais há a dizer? 

 

Alberto Caeiro 

 

 

 



RESUMO 

 

Esta dissertação se refere a uma pesquisa exploratória que tem como objetivo 

a Educação Infantil como direito fundamental da criança cega congênita de 

zero a cinco anos, ou que tenha ficado cega até os 12 meses de vida. Buscou-

se compreender os benefícios da integração nos espaços educativos infantis 

públicos, as políticas públicas federais e as do município de São Paulo, bem 

como a relação do direito à educação na Modalidade Educação Especial. Para 

tanto, aborda o que é a cegueira, relacionando aspectos históricos da 

educação das pessoas com deficiência visual e de políticas públicas com o 

direito à educação.  Embora a educação tenha despertado o interesse de 

muitos órgãos da sociedade e de agências da ONU, envolvendo documentos 

jurídicos como a Declaração Universal de Direitos Humanos (1948), a 

Constituição Federal do Brasil (1988), o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(1990), a Declaração de Salamanca (1994), que se constitui em um marco da 

Educação Especial, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) – 

lei esta que garante a educação como direito de todos, conforme o enunciado 

constitucional – e, ainda que a Educação Infantil seja essencial como alicerce 

da educação básica, ela ainda não é vista como direito fundamental. Esta 

pesquisa mostra que tanto crianças cegas congênitas quanto seus pais 

enfrentam obstáculos quando procuram as escolas: falta de vagas nas Creches 

e EMEIs, formação insuficiente dos pedagogos para trabalhar com a inclusão 

do aluno com necessidades educacionais especiais, estigmas e falta de 

estrutura física para a acessibilidade e autonomia do discente. A falta de salas 

de apoio à inclusão e de equipamentos de educação infantil, bem como de 

pessoal especializado, são alguns dos exemplos da situação evidenciada, que 

necessita de um olhar de caráter interventivo no município de São Paulo, sob 

pena de responsabilização das autoridades responsáveis por sua oferta, por 

ferir um direito que é fundamental pelas leis nacionais e internacionais. 

Palavras-chave: Educação Infantil, Cego Congênito, Direito à Educação. 

 



ABSTRACT 
 

This dissertation refers to an exploratory research aimed at Early Childhood 

Education as a fundamental right of congenitally blind children from birth to five 

years, or children who have gone blind in the first year of life. It intends to 

comprehend the benefits of integration in children’s educational public spaces, 

the federal public policies, and the ones from the city of São Paulo, as well as 

the relation of the right to education in Special Education. To do so, it explores 

the nature of blindness, linking historical aspects of education of visually 

impaired people and public policies related to the right to education. Although 

Education has aroused interest in many society corporations and UN agencies, 

involving legal documents as the Universal Declaration of Human Rights (1948), 

the Brazilian Federal Constitution (1988), the Statute of the Child and 

Adolescent (1990), the UNESCO Salamanca Statement (1994) – which is a 

watershed in the Special Education –, the National Education Guidelines and 

Framework Law (1996) – which guarantees education as a right for all, 

according to the constitutional statement – and even though the Early 

Childhood Education is essential as a foundation of basic education, it is not 

seen as a fundamental right yet. This research shows that both congenitally 

blind children and their parents face obstacles when seeking schools: lack of 

availability in the childcare and EMEIs (kindergartens), teachers with insufficient 

education to work with the inclusion of students with special educational needs, 

stigma, and absence of physical structure for students’ accessibility and 

autonomy. Lack of classrooms to support inclusion and equipment of childhood 

education, as well as specialized staff, are some of the examples of the 

situation at hand, which needs an intervention in the city of São Paulo, with the 

accountability of responsible authorities, for violating a right that is fundamental 

according to national and international laws. 

 

Keywords: Early Childhood Education, Congenital Blindness, Right to Education 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 As razões para esta pesquisa 
 

Nasci no ano de 1968, em Coluna, uma localidade de Minas Gerais 

próxima ao Vale do Jequitinhonha. Região pobre, mas muito acolhedora, hoje 

uma cidade turística. Meu pai, homem simples, trabalhava como pedreiro; 

minha mãe ficava em casa cuidando dos filhos, dez, e da casa. Dois heróis.  

Apesar da vida simples que tínhamos, não nos faltava o principal: 

alimentação, uma casa e muito amor e união. Minha casa tinha um quintal 

grande, com pés de laranja, abacate, jambo, um paiol e muito espaço para uma 

casa na cidade.   

Sempre fui apaixonada por estudar, aprendi a ler antes dos seis anos, 

em casa. Como era muito nova e não podia frequentar a escola, meu pai, 

sabendo do meu desejo, pediu à então diretora da Escola Estadual, Professora 

Heroína Torres, que me deixasse assistir às aulas como ouvinte, pois eu tinha 

muita vontade de estudar.  

Mas durou pouco, fomos para São Paulo, logo entrei na escola. Muito 

dedicada e com a supervisão de meus pais, que nos ensinavam que o estudo 

era a arma contra a ignorância, me interessava cada vez mais. Minha escola 

era muito bonita, toda decorada com desenhos apropriados para nossa idade, 

o que me deixava fascinada ainda mais pela educação. Estudei nela até a 8ª 

série. Sempre muito participativa nos eventos, me tornei conhecida. Fosse 

teatro, danças, eu sempre me fazia presente. 

Filha de uma família numerosa e com poucos recursos, tive que 

trabalhar muito cedo, mas não deixei os estudos. Nessa época alguns dos 

meus irmãos mais velhos já haviam casado. Eu trabalhava durante o dia e 

estudava à noite. A escola era longe, mas na época era uma das melhores, 

tinha até vestibulinho para concorrer à vaga, o que me fazia estudar ainda 

mais, pelas exigências da instituição e da vida. Nunca tirei notas baixas, nem 

fiquei para recuperação. Contava com a amizade dos colegas, dos professores 

e da equipe escolar. A escola continuava sendo a melhor coisa de minha vida. 
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Ao finalizar o então “colegial”, que equivale hoje ao Ensino Médio, 

prestei vestibular para Computação. Cursei um semestre e vi que não era o 

que queria. Depois fiz um curso de Secretária Executiva que me ajudou a 

conseguir um cargo e remuneração melhores, em uma empresa multinacional. 

Prestei vestibular e comecei a cursar Jornalismo. Mas fui obrigada a parar no 

segundo ano, pois meu pai ficou muito doente, com câncer na próstata, não 

podia mais trabalhar, e o dinheiro da faculdade fazia falta em casa. Mas, como 

tudo passa, dediquei-me ao trabalho e, quando podia, fazia cursos rápidos para 

aprimorar meus conhecimentos. 

Em 1992, me casei. Como meu marido morava nos Estados Unidos, fui 

morar lá, onde fiz curso de aprimoramento da língua inglesa. Aprendi muitas 

coisas, conheci pessoas de diversos lugares e americanos que me ajudaram 

muito.  

Para contribuir com as despesas da casa, comecei a trabalhar com uma 

paciente com câncer terminal, hospice. Era uma senhora inglesa, com 

costumes bem diferentes dos americanos. Logo conheci toda a família e passei 

depois a fazer o trabalho de babá para sua neta. Também limpava a casa de 

outras famílias, como muitos outros imigrantes. Fiquei em Long Island – NY por 

quatro anos. Durante esse tempo, meu pai sempre esteve muito doente. 

Livrou-se do problema da próstata, mas teve diverticulite, fez cirurgia... nunca 

mais foi um homem saudável. 

Ao retornar, por influência de pessoas próximas, resolvi abrir uma Escola 

Infantil, com prédio próprio. E tudo transcorria muito bem. Depois de dois anos, 

engravidei. Como tinha útero bicorno, acreditava que a gestação não iria seguir 

adiante, o que não ocorreu. Aos três meses de gestação, tive uma súbita 

alergia na pele, pelo corpo todo, algo terrível. Meu médico disse que era só 

uma infecção alimentar, me deu uma pasta d´água, prometendo que tudo 

terminaria. Mas a “alergia” ficava cada vez pior. Foi quando resolvi trocar de 

médico. Este último, quando relatei o problema, disse que eu tivera rubéola 

congênita.  

A notícia caiu como uma bomba, mas nada mais poderia ser feito. Nessa 

época meu marido trabalhava em uma empresa muito boa, tínhamos um 

seguro-saúde que estava entre os melhores do país, o que me proporcionou os 
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melhores médicos e exames gestacionais: cheguei até a passar por uma 

equipe de geneticistas.  

Eu sempre soube que meu filho nasceria com alguma deficiência, pois a 

rubéola é cruel, e foi o que ocorreu. Meu filho Matheus nasceu com 

microftalmia bilateral, uma perna maior que a outra, seis dedos em cada mão 

(os dois a mais foram retirados no segundo dia de vida) e – como descobri 

depois – era autista, tinha Síndrome de Aspeger. 

Nos primeiros meses ele chorava sem parar. Foi “revirado” pelos 

médicos à procura de mais “defeitos” – os geneticistas me pareciam cruéis 

naquele momento. Eu não dormia: meu marido trabalhava em um hotel de 

madrugada, e eu ficava sentada com meu filho no colo a noite toda, pois era a 

única forma de ele dormir. Por conta de sua deficiência, vendi a escola, para 

me dedicar a ele.  

Surpreendi-me com o amor que senti por ele desde o primeiro momento. 

Muitos iam visitá-lo: afinal, era uma criança rara na família e dentre aqueles do 

meu círculo de amigos. Quando iam embora, me sentia sozinha e com medo. 

Mas tinha o apoio de meus irmãos, dos meus pais e do meu marido, que, ao 

meu lado, sempre foi o melhor pai que uma criança pode ter. 

A deficiência visual de meu filho me fez buscar conhecimento e 

alternativas na medicina. Aos nove meses, tentamos um transplante de córnea, 

mas infelizmente houve rejeição. Buscava forças quando olhava para ele, o 

menino que era meu maior bem.  

Queria voltar a trabalhar, pois acreditava que seria bom até para ele, 

pois aprenderia a ser mais independente. Mas para isso teria de encontrar uma 

escola, o que não ocorreu: todos me fecharam as portas, provavelmente 

porque não tinham noção de como trabalhar com uma criança cega.  

Meu filho era atendido uma vez por semana na LARAMARA - 

Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com Deficiência Visual. 

Localizado no bairro da Barra Funda, em São Paulo, é uma sociedade civil, 

sem fins lucrativos, que foi criada em 1991 por Victor e Mara Slaulys, pais de 

uma jovem cega, e outros profissionais, a fim de atender uma população 

carente de serviço especializado. De caráter socioassistencial, presta serviços 

de proteção social e especial para as pessoas com deficiência visual, 
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assessoramento, defesa e garantia dos direitos das pessoas com deficiência 

visual e capacitação para professores e público interessado. Mas eu queria 

uma Escola Infantil, onde ele fizesse amizade, brincasse, pintasse, etc., o que 

infelizmente não ocorreu. 

Então me lancei ao ensino superior, fui cursar Pedagogia. Tínhamos 

uma empregada que ficava com ele. Durante o curso pesquisei sobre 

deficiência visual, tornei-me conhecida na instituição por fazer o trabalho de 

conclusão de curso em braile Passava horas na biblioteca estudando, e fiz 

amizades, estágios, que contribuíram para meu aprendizado. Tudo que 

aprendia aplicava com meu filho. Nesse momento ele estava cada dia mais 

esperto – falava tudo, sempre corretamente – e com outras características dos 

que têm a Síndrome de Asperger.  

Quando ele estava com quase quatro anos, engravidei novamente: era 

uma menina. Minha família, muito preocupada, temia que ela também 

nascesse deficiente, mas eu e meu marido não nos preocupávamos com isso. 

Nosso amor era muito grande e abrigaria mais um. Sabrina nasceu linda, 

perfeita. Eu dizia que ela era a estrelinha que iria ajudá-lo quando eu e o pai 

não estivéssemos mais aqui. 

O nascimento dela o ajudou muito. Passaram a ser companheiros.  

Brincávamos de caverna, de casinha, de bola, patinete. Fazia-lhes tudo de que 

criança gosta: bolinho de chuva, bolo de cenoura com calda de chocolate... 

Tínhamos bons momentos.  

Em uma festa na LARAMARA, conheci uma menina cega e sua família, 

que nos indicaram a Escola de Ensino Fundamental do Instituto de Cegos 

Padre Chico, que logo tratei de conhecer. Fiquei maravilhada já no portão: um 

atendimento maravilhoso, estrutura antiga e bonita, que lembrava os 

conventos; professores especializados e dedicados; equipe multidisciplinar, 

com todos os funcionários envolvidos. As irmãs Apoline, Madalena e Terezinha 

nos receberam de braços abertos. Aos cinco anos, finalmente, Matheus estava 

matriculado. Como a escola era no Ipiranga, e nessa época morávamos 

próximo ao Aeroporto de Congonhas, encontramos um apartamento na mesma 

rua da escola e nos mudamos, o que facilitou muito. 



18 

 

Tudo estava indo muito bem, até que descobri um teratoma benigno na 

minha coluna, especificamente no cóccix. Fiquei internada por três meses – os 

médicos achavam que eu não sobreviveria. Meus filhos, nessa época, ficavam 

com meus pais. Meu marido estudava, trabalhava e ainda chegava todos os 

dias com uma cara boa e um sorriso amoroso ao me visitar. Muitas vezes 

pensei que iria morrer: em três meses fiz várias cirurgias, peguei uma 

meningite que quase me matou, e sofri muito por não poder ver meus filhos. 

Mas contei com uma equipe médica muito boa, com as orações de minha 

família e meus amigos e, sobretudo, com a fé e a vontade de viver que tinha 

para criar meus filhos.  

Ao sair do hospital, voltei a trabalhar. Especializei-me em Deficiência 

Visual, Língua Brasileira de Sinais e Docência do Ensino Superior, e fiz muitos 

outros cursos que me ajudaram a exercer com amor minha função de mãe e 

professora. Publiquei um livro infantil em braile, o que me deixou muito feliz. É 

importante ressaltar: nenhuma das minhas vitórias teria ocorrido sem o apoio 

do meu marido, dos meus filhos e dos meus pais. 

Como não havia literatura infantil em braile, comprava os livros e fazia a 

transcrição à tinta para o braile. Minha paixão pela escola nascia cada vez mais 

nos meus filhos, que, assim como eu, aprenderam a ler e escrever muito cedo, 

sempre cercados de bons livros e boa música.  

Com nossa dedicação, a leitura veio aos quatro anos, tão perfeita que 

cheguei a levá-los a minhas apresentações em seminários e congressos (2006) 

para provar que era possível ler brincando, sem deixar de ser criança. 

Posteriormente, com a abertura de vagas para outras crianças, 

matriculei minha filha na escola do Instituto de Cegos Padre Chico, que, com 

seu know-how, abriu as portas para a inclusão. Hoje Matheus está finalizando1 

o nono ano, toca violão, aprendeu piano sozinho e irá para outra escola, ainda 

não definida2. Sabrina está no sétimo ano, escreve muito bem – já tem 

publicações na revista da escola – e cursa inglês. Sei que Matheus seguirá 

enfrentando barreiras, mas com as experiências e a aprendizagem sólida e de 

qualidade que recebeu, saberá seguir, com a meta de ser sempre feliz. 

                                                           
1 Ao final desta pesquisa já estará cursando o Ensino Médio.  
2 Está cursando o primeiro ano do ensino médio no Colégio Visconde de Itaúna. 
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Na busca por minha capacitação, notei o desespero dos pais que não 

conseguiam uma vaga em creches e em escolas infantis para seus filhos cegos 

congênitos. Em conversas com aqueles que optavam pela escola especial, 

estava o discurso sobre o despreparo dos professores, a falta de 

acessibilidade, a insuficiência do material apropriado e o fato de não poder 

contar com uma escola pública de qualidade e capaz de integrar as crianças 

com necessidades educacionais especiais.  

A busca pelo mestrado veio com as inúmeras descobertas e indagações 

que surgiram ao entrar como docente no ensino superior. A escolha pela 

pesquisa sempre esteve presente em meus planos: poder compartilhar minhas 

experiências como mãe e professora de crianças com deficiência visual 

solidificou-se ainda mais ao participar das aulas na pós-graduação, de 

congressos nacionais e internacionais, de mostras e seminários, com grandes 

mestres que ajudavam a ampliar meu leque de conhecimento, estimulavam-me 

como docente a oferecer aos meus alunos repertórios culturais que os 

incentivariam a buscar a integração tão desejada. Por tudo isso, tenho certeza 

de que a formação do professor deve ser feita pensando em seu aluno, para 

favorecê-lo com experiências inovadoras, contribuindo em sua aprendizagem. 

 

1.2 A educação infantil – legislação 
 

A Educação Infantil de qualidade é priorizada em países que entendem 

a entrada da criança na escola desde cedo como fundamental para a 

construção de uma vida acadêmica e cidadã. Um exemplo é a França, que 

reconhece a importância da entrada da criança na escola infantil desde 1881, 

e, a partir de 1991, exigiu dos professores, para atuarem nessa área, formação 

de dois anos após a graduação, equivalente ao atual mestrado no Brasil. Os 

docentes que atuam na Educação Infantil na França têm igual importância aos 

demais docentes dos anos escolares seguintes – Fundamental e Médio 

(UNESCO, 2007).  

No Brasil, as primeiras ações para a infância foram ligadas à 

higienização e aos cuidados com a saúde das crianças, devido ao grande 
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número de mortalidade infantil. Em relação ao acolhimento em instituições 

infantis, as primeiras tiveram origem na filantropia, para filhos de pessoas muito 

pobres, seguidas das creches operárias criadas pelas indústrias. O primeiro 

jardim da infância foi criado no Rio de Janeiro em meados de 1908, mas não 

atendia à demanda.  

Em 1961, com a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional nº 4024, ficou estabelecido o ensino pré-primário para crianças, o 

qual antecedia a educação básica, que se iniciava aos sete anos. Mas, com o 

governo militar, ações como essas retrocederam. O trabalho filantrópico 

continuava sendo a única opção para filhos de pais carentes trabalhadores, 

pois era de baixo custo, desenvolvido por leigos, funcionários voluntários. Esse 

trabalho envolvia as mães e tentava suprir as carências de ordem orgânica e 

cultural.  

Na década de 70 cresce o número de mulheres da classe média que 

buscam o mercado de trabalho, aumentando a procura por vagas nas 

instituições infantis. A abertura de “escolas infantis” privadas, sob a 

responsabilidade de pessoas sem qualificação, foi muito grande, e muitas 

donas de casa passaram a oferecer o trabalho de cuidadoras de crianças. 

Com os diversos movimentos sociais na década de 80, em busca da 

democratização e do combate às desigualdades sociais, e com o fim do da 

ditadura militar em 1985, crescem os debates acerca da responsabilidade 

sobre a educação brasileira. Assim, em 1986, o Plano Nacional de 

Desenvolvimento esboça a primeira compreensão de que a educação das 

crianças de creche e a educação infantil não eram só dever das famílias, mas 

um trabalho conjunto com o Estado e as empresas. 

A Constituição Federal de 1988 reconhece o direito à educação da 

creche e à educação infantil como sendo um dever do Estado. Nos anos 

seguintes foram criadas legislações que fortaleceram o direito da criança: a Lei 

nº 8.069/90, que dispõe sobre o direito da criança e do adolescente, e criou o 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; a Lei do Sistema Único de Saúde 

nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, a proteção e a 

recuperação da saúde, bem como a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes e dá outras providências; a Lei Orgânica de 
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Assistencial Social – LOAS –, nº 8.742/93, que dispõe sobre organização da 

Assistência Social, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDBEN nº 9.394/96 –, que, além das diretrizes e bases da educação nacional, 

estabelece o direito da criança à educação infantil, tornando-a parte da 

educação básica; delimita as condições de funcionamento das instituições 

infantis, o regime de trabalho e a qualificação dos profissionais vinculados ao 

sistema; trata das questões pedagógicas – a Educação Infantil passa a ser 

assumida como parte integrante do Sistema de Educação; e propõe a 

participação dos docentes na elaboração de Projetos, entre outros. Cerisara 

(2002) atenta para a necessidade de analisar a LDB como um documento legal 

e ideal, mas com um olhar ou para a realidade prática do país. 

 
 

Enquanto os objetivos proclamados se situam num plano 
ideal onde o consenso e a convergência de interesses é 
sempre possível, os objetivos reais situam-se num plano 
onde se defrontam interesses divergentes e por vezes 
antagônicos, determinando o curso da ação as forças que 
controlam o processo. (SAVIANI, 1997 apud CERISARA, 
2002, p.190) 

 
  
 Em 1998 foi publicado pelo Ministério da Educação – MEC –, o 

Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil – RCNEI, objetivando o 

auxílio ao docente da educação infantil em suas práticas diárias junto às 

crianças de zero a seis anos e como pano de fundo para discussões entre 

profissionais da área em todo o país. Entretanto, o Art. 2 da Lei 9394/96 deixa 

claro que não se trata de uso obrigatório – é importante salientar que a 

Educação Infantil é de responsabilidade dos municípios. 

A luta por vagas nas instituições infantis continua sendo alvo de debates. 

O aumento significativo da mulher no mercado de trabalho aponta cada vez 

mais para a necessidade de construções de instituições públicas para atender 

à demanda. No município de São Paulo faltam cerca de 110 mil vagas 

(UOL/2013), principalmente nos bairros mais afastados e pobres. A prefeitura 

de São Paulo, desde agosto de 2009, implantou um cadastro único para vagas, 

com intuito de transparência e agilidade. A prefeitura também trabalha com o 
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sistema de convênios e regulamenta, autoriza e supervisiona a abertura das 

escolas infantis particulares. 

A Lei nº 12.796, de 04 de abril de 2013, altera a Lei 9394/96, e 

regulamenta a obrigatoriedade de matrícula da criança a partir de 4 anos na 

escola, tornando, assim, a educação básica de 4 a 17 anos gratuita. As 

prefeituras terão até 2016 para cumprir a legislação, e a lei também prevê a 

carga horária de 800 horas mínimas anuais, com controle de frequência nas 

pré-escolas de no mínimo 60% do total de aulas para a educação infantil; 

incluiu a orientação para a consideração no ensino da diversidade étnico-racial, 

atendimento especializado e gratuito aos alunos com deficiências, transtornos 

globais de desenvolvimento e altas habilidades. A Lei determina também sobre 

a formação dos docentes, apontando para a União, o Distrito Federal, os 

Estados e os Municípios adotarem mecanismos que facilitem o acesso e a 

permanência em cursos de nível superior para que eles atuem na educação 

básica pública. Segundo Gatti, Barreto e André (2011, p. 196),  

 
A melhoria da formação continuada é um fator importante de 
desenvolvimento profissional docente, mas não é o único. 
Fatores como salário, carreira, estruturas de poder e de 
decisão, assim como clima de trabalho na escola são 
igualmente importantes. Não se pode aceitar a explicação 
simplista de que basta melhorar a formação docente para que 
se consiga melhorar a qualidade da educação.  

 
 
 É importante ressaltar que a flexibilização das grades curriculares nos 

cursos de Pedagogia muitas vezes não contempla as necessidades para a 

prática inclusiva. Atualmente não há consenso em torno do que seria uma 

seleção adequada de conteúdos, contudo, não podemos negar que a opção 

por um ou outro conteúdo é sempre fruto do contexto histórico, social e político 

ao qual pertence, o que acaba por deixar fragmentadas as ações em torno das 

necessidades dos alunos com deficiência.  

Ao longo dos anos, a formação docente já ocorreu em nível de ensino 

médio, na antiga Escola Normal, já foi feita por meio de cursos superiores com 

habilitações, que surgiram para suprir a falta de formação dos auxiliares de 

desenvolvimento infantil – ADIs (que trabalhavam nas creches) e dos 
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professores com magistério e já teve as habilitações cessadas; a carga horária 

já foi reestruturada e os créditos, conforme a instituição de ensino, podiam ou 

não ser optativos (MARTINS, 2012, p. 09). Hoje a graduação em Pedagogia é 

condição fundamental para ser professor de crianças na educação infantil e no 

ensino fundamental I.  

Atualmente as cargas horárias dos cursos de Pedagogia variam de 

1.600 a 3.200 horas. Essa variação ocorre de acordo com a modalidade, 

presencial ou a distância, ou ainda, conforme os portadores de diploma de 

licenciatura: História, Letras, Geografia, Ciências Biológicas, Matemática, 

Química, Física e Educação Física. Que ocorre por meio de apostilamento do 

diploma de graduação, equivalente a licenciatura por meios legais, conforme 

Parecer CNE/CP Nº 5/2006, relator Paulo Monteiro Vieira Braga Barone e 

Indicação CNE/CP nº 2/2002 sobre Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Cursos de Formação de Professores para a Educação Básica (BRASIL, 2006, 

p.4). 

No entanto, a disciplina de Educação Especial nos cursos de 

licenciaturas não é obrigatória, e mesmo sendo incorporada à grade por 

algumas instituições de ensino superior, sua carga horária não é bastante, pois 

é de somente 80 horas, insuficiente para abordar todas as deficiências e 

síndromes. A mesma carga horária é atribuída à Língua Brasileira de Sinais – 

Libras. Por isso, mesmo sendo obrigatória, conforme Decreto nº 5.626/2005, 

em todos os cursos de licenciatura, ainda é insuficiente. Disciplina voltada para 

a Deficiência Visual também deveria ser obrigatória nos cursos de formação 

docente, devido à importância da aprendizagem do sistema Braile para os 

professores que recebem as crianças cegas na escola.  

 

1.3 A inclusão dos alunos cegos na educação infantil 
 

A qualidade da educação infantil é importante para alicerçar a educação 

básica de qualidade, principalmente nos casos de alunos que necessitam de 

cuidados especiais, como os cegos congênitos, objeto desta pesquisa, que visa 

compreender os aspectos da deficiência visual, refletir sobre a importância da 
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Educação Infantil para a criança cega congênita e reconhecer o direito da 

criança cega congênita a partir da Educação Infantil.  

Os debates em relação à Educação Especial e à inclusão dos alunos 

com necessidades educacionais especiais perpassam também pela esfera de 

qualidade de formação docente. O aluno com deficiência nem sempre está 

integrado, o que é muito diferente de incluir. O Dicionário Didático (2008) define 

incluir como colocar dentro de algo ou tornar parte dele, e a definição de 

integrar, referindo-se a pessoa, ao ato de incorporá-la a um todo. Contudo, no 

que diz respeito à pessoa com deficiência, colocá-la na escola nem sempre 

resulta em integração. 

Discorrer sobre a pessoa com deficiência visual é falar sobre 

preconceito, falta de conhecimento, desconsideração e estigmas que permeiam 

a sociedade atual. Muitas vezes a deficiência visual chega antes da pessoa 

(sujeito), caracterizando-a de incapaz, ou recaindo sobre ela a piedade da 

pessoa “normal” ou superestimando-a demais. Para Goffman (1988, p.14), as 

atitudes que nós, normais, temos com uma pessoa com um estigma e os fatos 

que empreendemos em relação a ela são bem conhecidos – as respostas da 

ação social benevolente tentam suavizar e melhorar a sua condição.  

Em relação à cegueira congênita infantil, a dificuldade de entendimento 

que recai sobre ela – ou simboliza para um indivíduo – é percebida 

cotidianamente, como o empostamento da voz em um tom muito mais alto, 

como se a pessoa com deficiência visual também tivesse problemas de 

audição; ou empurrá-la ou puxá-la para andar mais rápido (acreditando estar 

auxiliando) – no caso de criança, privá-la dos primeiros movimentos de 

engatinhar ou caminhar, segurando-a no colo o tempo todo, como forma de 

“proteção”. 

Em uma sociedade visual, em que grande parte dos relacionamentos 

ocorre através dos olhos, é muito difícil, para muitos indivíduos, entender como 

os cegos conseguem incluir-se, integrar-se, interagir com pessoas e objetos, 

bem como viver de formal “normal”: trabalhar, estudar, aprender, brincar, etc. 

A educação brasileira enfrenta um grande desafio no sentido de incluir e 

integrar as crianças com necessidades educacionais especiais nas escolas 

regulares. A Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, em seu 
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capítulo V, da Educação Especial, aponta que essa modalidade escolar deve 

ser oferecida para as pessoas com necessidades educacionais especiais 

preferencialmente na rede regular de ensino, da Educação Infantil ao Ensino 

Superior. Entretanto, esse processo de inclusão é diferente do de integração, 

como escrevem Coll, Marchesi, Palácios (2004, p. 23): 

 
a integração, quando vai além da mera presença física nas 
salas de aulas regulares dos alunos com alguma deficiência, 
supõe uma mudança profunda na educação. Uma mudança 
que é dirigida ao estabelecimento de objetivos mais amplos e 
equilibrados, à definição de um currículo flexível e à formação 
de todos os professores na atenção à diversidade dos alunos. 
Dessa forma, o funcionamento das escolas e a organização do 
ensino na sala de aula adaptam-se como maior facilidade às 
necessidades dos alunos e favorecem sua integração. 
 
 

 
A inclusão não pode ser vista como uma transferência de espaço – 

trocar a escola especial pela escola regular. É necessário incorporar o aluno 

com deficiência em conjunto com suas necessidades, profissionais 

devidamente formados e preparados, acessibilidade física, material adaptado, 

currículo que respeite a especificidade de cada aluno, informação sobre cada 

deficiência para a equipe escolar, os pais e os alunos, entre outros. A falta de 

informação e capacitação resulta em medos e insegurança.  

A Educação Infantil vem sendo estudada e discutida por vários 

estudiosos, bem como a Educação Especial. Torna-se, porém, necessário que 

tanto uma quanto outra se voltem para os alunos com cegueira congênita. A 

educação infantil tem de ter pressupostos teóricos que lhe permitam fazer a 

investigação de causas, de consequências e de suas implicações. Precisa 

estar preparada para a integração da criança cega congênita desde seus 

primeiros anos de vida na escola. 

Por ter vivido muitos problemas na infância de meu filho, nunca ter 

encontrando uma Escola Infantil que pudesse acolhê-lo, o que o privou de 

relações com crianças da mesma idade, acarretando sérios prejuízos em sua 

formação, interessei-me em pesquisar a educação infantil para o cego 

congênito, objetivando aclarar e mostrar a sua importância para todas as 

crianças. 
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Como embasamento teórico, apoie-me em diferentes pesquisadores: 

Manuel Bueno Martins e Salvador Toro Bueno (2010); Cesar Coll; Jesús 

Palácios e Álvaro Marchesi (2004); Erving Goffman (1988); Susan e William 

Stainback (1999); Marcos Mazzotta (1993, 2005) e Peter Mittler (2003), entre 

outros.  

Entretanto, poucos são os estudos que tratam das dificuldades dos pais 

em matricular os filhos com cegueira congênita nas escolas infantis públicas 

regulares. Frequentemente, quando abordam a questão da inclusão do 

deficiente visual, restringem-se, na maioria das vezes, ao Ensino Fundamental 

I, como se essas crianças não conseguissem passar desta fase ou evadissem 

da escola. Já em relação à educação infantil, encontram-se poucas pesquisas, 

como se a criança deficiente visual somente necessitasse da escola a partir do 

primeiro ano (a Lei 11.247 de 06/02/2006 acrescentou ao Ensino Fundamental 

mais um ano, passando sua duração de oito para nove anos).  

Muitas pessoas acreditam que seja desnecessária a educação infantil 

para crianças com deficiência. Mas é importante reafirmar que a 

institucionalização da infância é para todas as crianças, independentemente de 

suas especificidades. Ou seja, ser criança não é somente ter infância: ser 

criança é viver sua infância na plenitude, com todos os seus desejos e direitos. 

Diante disso, Nunes e Corsino (2009) afirmam: 

 
Se a institucionalização da infância se faz necessária, é preciso 
ter o cuidado de fazer dessas instituições lugares de respeito e 
de valorização das crianças pequenas e suas formas de 
pensar, sentir e expressar-se, de convivência de múltiplas 
interações e aberturas para o mundo, de acesso a diferentes 
produções culturais, de humanização e de promoção da 
equidade. (p. 32) 

 

Falar de cegueira congênita de uma forma mais ampla significa levar em 

consideração não só a deficiência física visual, mas questões biopsicossociais. 

Como se caracteriza a criança como sujeito cego? 

Não só a questão de normalidade e seus padrões impostos pela 

sociedade dos “normais” como também a exclusão de pessoas com 

deficiências vêm sendo discutidas cada vez mais:  
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A exclusão nem sempre é visível, como o é a que se manifesta 
por comportamentos de evitação explicitados na separação 
física, isto é, espacial. A exclusão pode-se apresentar, 
também, como formas dissimuladas porque simbólicas, mas 
presentes nas representações sociais acerca dos excluídos. 
(CARVALHO, 2011) 
 
 

É necessário um aprofundamento nos debates sobre a inclusão de 

pessoas com deficiência nas escolas regulares, mas também um esforço para 

discutir a diversidade e suas implicações na formação do sujeito, que vive em 

uma sociedade múltipla. Não cabe mais falar em padronização. Afinal, ninguém 

nasce com um código de barras com suas informações e controle de 

qualidade.  

Faz-se necessário também investigar as questões sobre como essa 

diversidade é vista no contexto educacional, como ocorre a inclusão, pois é 

importante salientar que incluir é para todos, e educação especial é para 

pessoas com necessidades educacionais especiais – no caso desta pesquisa, 

criança cega congênita. 

Diante dos fatos, o presente trabalho, busca compreender os aspectos 

da deficiência visual, refletir sobre a importância da Educação Infantil para a 

criança cega congênita e reconhecer o direito da criança cega congênita a 

partir da Educação Infantil.  Após investigar e analisar a bibliografia disponível 

sobre a escola e sua percepção sobre a criança cega congênita na educação 

infantil, pretende esclarecer, informar, auxiliar – no trabalho docente – a prática 

pedagógica reflexiva dentro de um cenário igualitário, que é o que se pretende: 

a educação para todos. Para haver uma quebra de paradigmas, é necessário 

unir teoria e prática como possibilidade de bons resultados, mas, sobretudo, o 

professor deve sentir-se incomodado com a situação de seu aluno – a 

autoavaliação é parte importante nesse processo. 

A família também é parte importante nessa trajetória de inclusão e 

integração da criança com deficiência. Pais ou responsáveis devem ser 

informados, desde o nascimento da criança, de suas necessidades e 

possibilidades. Nenhum pai possui conhecimentos especiais por ter um filho 

deficiente. Necessita de conselhos e orientações adequadas para poder 

enfrentar a nova situação (FUENTE, 2010, p. 170).  
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É primordial que toda essa informação seja colocada durante a gestação 

(pré-natal), pois, com a descoberta prévia da deficiência, a intervenção precoce 

tem início com os pais, que terão informação e preparação de como proceder 

com a chegada do bebê. Dessa forma, suas escolhas serão compatíveis com 

cada deficiência, na busca por direitos e deveres sociais da criança. Mas isso 

só é possível com políticas públicas na área da saúde, com exames mais 

sofisticados e específicos para a gestante. 

A escola deve ser parceira da família e vice-versa. Quando há um 

trabalho conjunto, nascem possibilidades e resultados. Uma escola 

democrática é aquela que ouve sua equipe, seus alunos, os pais e seu entorno 

– todos ganham com as trocas de experiências, sugestões, questionamentos, 

transparência, entre outros, o que possibilita fazer a diferença para a 

construção de uma escola realmente preocupada com sua clientela. 

Nesse sentido, esta pesquisa tem como desafio constituir-se como um 

instrumento para compreender e identificar a inclusão da criança cega 

congênita na educação infantil do ensino regular público, como parte integrante 

e indispensável do direito à educação. Dado que se trata de uma questão 

ampla, não há pretensão de sanar o problema, mas de colaborar para uma 

reflexão acerca dos direitos das pessoas com necessidades educacionais 

especiais. 
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2 A DEFICIÊNCIA VISUAL 
 

2.1  Conhecendo a deficiência visual 
 

Neste capítulo buscaremos abordar relevantes aspectos da deficiência 

visual, que servirão de pano de fundo para o entendimento da necessidade da 

inclusão da criança a partir da Educação Infantil. 

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE – censo de 2010 –, havia 45,6 milhões de pessoas no Brasil com pelo 

menos uma das deficiências investigadas (visual, auditiva, motora e mental), 

representando 23,9% da população, sendo que a deficiência visual é a que 

apresenta maior incidência: 18,8 % da população. 

 
A cegueira é uma deficiência sensorial que se caracteriza pelo 
fato de que as pessoas que dela padecem têm seu sistema 
visual de coleta de informações total ou seriamente 
prejudicado. Portanto, quando se fala de cegos, se faz 
referência a uma população muito heterogênea, que inclui não 
apenas as pessoas que vivem na escuridão total, mas também 
aquelas que têm problemas visuais suficientemente graves 
para serem consideradas legalmente cegas, embora tenham 
resquícios visuais que possam ser aproveitados para seu 
desenvolvimento e sua aprendizagem. (OCHAÍTA e 
ESPINOSA, 2004, p.151). 
 
 

Diante desses números, é importante o esclarecimento e a informação 

sobre a deficiência visual para a sociedade em geral, destacando familiares, 

professores e demais profissionais que desenvolvem trabalhos específicos com 

crianças deficientes visuais. Além disso, é importante ter conhecimento do que 

é a deficiência visual, pois existem casos que podem ser prevenidos, evitando-

se que a criança seja acometida total ou parcialmente pela cegueira. 

Assim, serão apresentados, no decorrer desse capítulo, conteúdos e 

esclarecimentos que são fundamentais para a discussão do direito da criança 

cega congênita à Educação Infantil. 
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2.2  Definição 
 

A visão é um dos sentidos primordiais do ser humano, pois desempenha 

um papel fundamental na interação da pessoa com o mundo que a cerca e na 

coordenação das suas funções cerebrais.  

Quando vemos uma criança deficiente visual, não imaginamos como são 

importantes os sentidos remanescentes e como será importante para ela 

aprender a utilizá-los: odores, sons, sabores, texturas e formas. 

A definição de deficiência visual é ampla, pois engloba desde a cegueira 

total – a pessoa não enxerga praticamente nada – e vai até a visão subnormal 

ou baixa visão, que se encaixa em diversas possibilidades.  

Para entendermos melhor a deficiência visual, é importante conhecer 

seus aspectos: a acuidade visual (capacidade de distinguir objetos), o campo 

visual (o espaço em que os objetos podem ser vistos do ponto fixo), o 

cromatismo visual (capacidade de perceber as cores), a sensibilidade ao 

contraste (distinção da figura de fundo), a acomodação (foco do cristalino), a 

adaptação ou regulação à incidência ou à ausência de luz e a visão binocular 

(ambos os olhos são usados em conjunto, mesmo que em ângulos diferentes). 

É importante para os profissionais de educação ser informados sobre a 

visão funcional de seus alunos, pois isso pode afetar o aprendizado deles.  

No manual de Classificação Internacional das Doenças – CID 10 (Cf. 

OMS, 2003a) –, são encontradas mais de 28 categorias que definem cegueira, 

congênita ou total, sendo catalogadas em H54.0, que compreendem os graus 

de 3, 4 e 5 de comprometimento, conforme Tabela 1: 
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      Tabela 1 – Definição da CID 10 - cegueira 

 Acuidade visual com a melhor correção possível 

Graus de 
comprometimento 

visual 

Máxima menor que:  
 

Mínima igual ou 
menor que: 
 

3 

 3/60 
1/20 (0,05) 
2/400 

1/60 (capacidade de 
contar dedos a 1m) 
1/50 (0,02) 
5/300 20/1200 

4 

 

1/60 (capacidade de contar 
dedos a 1 m) 
1/50 (0,02) 
5/300 

Percepção de luz 

5 Nenhuma percepção de 
luz 

 

       Fonte: OMS, 2003b. 

A baixa visão ou visão subnormal no CID 10 está catalogada em H54.2, 

e compreende os graus 1 e 2, conforme tabela 2: 

 
 

Tabela 2 – CID 10 – Visão subnormal ou baixa visão 
 

 Acuidade visual com a melhor 
correção possível 

Graus de 
comprometimento visual 

Máxima menor 
que:  
 

Mínima igual ou 
menor que: 
 

 
1 6/18 

3/10 (0.03) 
20/70 

6/60 
1/10 (0,1) 
20/200 

2 6/60 
1/10 (0,1) 
20/200 

3/60 
1/20 (0,05) 
20/400 

       Fonte: OMS, 2003b. 
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A acuidade é marcada com dois números (por exemplo, 
"20/40"). O primeiro número representa a distância de teste em 
pés entre o quadro e o paciente, e o segundo representa a 
fileira menor das letras que o olho do paciente pode ler. Por 
convenção, a visão é medida na distância de 20 pés (6 
metros). Por isso na primeira parte da fração (numerador) 
temos o número 20. Nesse exemplo "20/40" seria porque as 
letras da fileira "40" são suficientemente grandes para que um 
olho normal veja na distância de 40 pés (12 metros). (DIAS, 
I.M.A.V.; SALVADOR, M.; PACHECO, Z.M.L. et al.,  2011)    

                                                               

 

A acuidade visual de longe deve ser observada e entendida como a 

capacidade de a pessoa contar os dedos de outra pessoa a 0,5 metro. É muito 

importante a observação dos professores em relação ao desempenho visual do 

aluno, pois muitas vezes os problemas relacionados à deficiência visual 

somente são descobertos na escola. Para Clavero e Salguero, 

 

A relação entre acuidade visual e visão funcional poderia ser 
semelhante à existente entre suficiência e satisfatoriedade no 
rendimento, posto que um nível de suficiência (acuidade visual) 
não implica um nível de satisfatoriedade (visão funcional) 
equivalente. Ou seja, pode haver um determinado nível de 
acuidade que não chegue a ser aproveitado convenientemente. 
Isto pode parecer curioso para qualquer leigo, mas é evidente 
para os especialistas que existem diferenças significativas na 
visão funcional de pessoas com o mesmo grau de acuidade 
visual (2012, p. 151). 

 

Existe um teste universal bem simples que pode servir de amparo ao 

professor para sugerir aos pais ou responsáveis o encaminhamento do aluno 

ao oftalmologista: a tabela de Snellen, conhecida também como escala 

Optométrica de Snellen, que foi desenvolvida pelo oftalmologista holandês 

Herman Snellen em 1862, para estudar a acuidade visual.  
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Figura 1 - Tabela de Snellen ou Escala Optométrica de Snellen 

 

 

Fonte: aspiras.com. 

Observação: Não corresponde a escala real da Tabela 

 

O uso é bem simples. Deve-se colocar a tabela a cinco metros de 

distância do aluno e verificar até qual linha ele consegue distinguir bem. Se for 

até a 8ª, a visão está normal; se for acima desta linha, requer cuidados 

urgentes do especialista.  

Os docentes devem observar a classificação de três grupos da 

deficiência visual - visão subnormal: 
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Tabela 3 -  Níveis e características educacionais da visão subnormal 
 

 
Níveis de Deficiência Visual 

 
Características Educacionais 

 
Deficiência visual profunda (DVP) 

 
Dificuldade para realizar tarefas 
visuais grosseiras. Impossibilidade de 
fazer tarefas que requeiram visão de 
detalhes.  
 

 
Deficiência visual severa (DVS) 

 
Impossibilidade de realizar tarefas 
visuais com exatidão, requerendo 
adequação de tempo, ajuda e 
modificações. 
 

 
Deficiência visual moderada (DVM) 

 
Possibilidade de realizar tarefas 
visuais com o uso de ajuda e 
iluminação adequada, similares às 
realizadas pelos indivíduos de visão 
normal. 
 

(BARRAGA, 1992. Apud. MARTÍN e RAMÍREZ, 2010, p. 43) 

    

Para compreender melhor a diferença entre cegueira e visão subnormal, 

parafraseamos Martín e Ramírez (2010): a pessoa cega é aquela que tem 

ausência de visão, não tem nenhuma percepção de luz; a pessoa com visão 

subnormal ou baixa visão tem dificuldades de ver traços desproporcionais no 

espaço, representações tridimensionais, formas compostas, profundidade, 

movimento, objetos ou materiais situados sobre fundos parecidos, objetos com 

pouca luz, detalhes distintivos nas formas e dentro das figuras, conforme a 

seguinte classificação da tabela 4: 
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Tabela 4 - Classes de Acuidade Visual 
 

Classificação Acuidade 
visual Snellen 

Acuidade 
visual decimal 

Auxílios 

Visão normal  20/12 a 20/25 1,5 a 0,8 bifocais comuns 
Próxima do 
normal 

20/30 a 20/60 0,6 a 0,3 bifocais, lupas de 
poder baixo 

Baixa visão 
moderada 

20/80 a 20/150 0,25 a 0,12 lentes 
esferoprismáticos  
lupas mais fortes 

Baixa visão 
severa 

20/200 a 
20/400 

0,10 a 0,05 lentes esféricas, lupas 
de mesa de alto poder 

Baixa visão 
profunda 

20/500 a 
20/1000 

0,04 a 0,02 lupa montada, 
telescópio, 

magnificação de vídeo, 
bengala com 

treinamento de 
orientação e 
mobilidade 

Próximo a 
cegueira 

20/1200 a 
20/2500  

0,015 a 0,008 magnificação de vídeo, 
livros falados, sistema 

braile de leitura e 
escrita, sintetizadores 

voz, bengala e 
treinamento de 

orientação e  
mobilidade 

Cegueira total Sem projeção 
de luz 

Sem projeção 
de luz  

livros falados, sistema 
braile de leitura e 

escrita, sintetizadores 
de voz, bengala e 

treinamento de 
orientação e 
mobilidade 

Fonte: Classificação ICD – 9- CM ( WHO/ICO) 

 

Por um lado, deve-se fazer um bom exame oftalmológico, e, 
por outro, deve-se avaliar o grau de visão funcional, isto é, os 
resquícios visuais de que essa criança dispõe para seu 
desenvolvimento e sua aprendizagem. Somente dispondo dos 
dois tipos de informação será possível elaborar um informe 
visual completo, que sirva para prescrever as correções e as 
ajudas técnicas necessárias e para planejar programas de 
intervenção educacionais adequados. (OCHAÍTA e 
ESPINOSA, 2010, p. 153). 
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Ao buscar o conhecimento da deficiência visual, é de suma importância 

para o professor aplicar os critérios de classificação, como o uso de tinta ou 

braile para os alunos com deficiência grave. Que tenha um olhar observador 

quanto aos primeiros sinais “não laudados” dos alunos, e fazer as sugestões de 

encaminhamentos para um diagnóstico oftalmológico. “A avaliação é o passo 

intermediário de especial transcendência entre a detecção e a intervenção [...] 

sem a avaliação exaustiva, é impossível um tratamento com sucesso” (RUÍZ et 

al. 2010, p.45).  

 

2.3  Um olhar avaliativo 
 

Geralmente os primeiros sinais de que algo não está bem vêm dos 

responsáveis, quando não é uma deficiência aparente, mas, muitas vezes, eles 

passam despercebidos e vão ser notados na escola. É muito importante a 

parceria entre a escola e os respectivos responsáveis pelo aluno para notar 

que algo não está bem, ou que difere do “normal”.  

Diante da nova posição que a mulher ocupa na sociedade 

contemporânea, muitas vezes como chefe de família, para que ela possa 

trabalhar, a criança é matriculada muito cedo nas instituições de educação 

infantil. Não estando ela o tempo todo ao lado do filho, a capacitação do 

professor de educação infantil em relação à deficiência é muito importante para 

a avaliação informal: aspectos sociais, emocionais, cognitivos, etc., e as 

implicações que eles possam ter junto com o déficit visual no desenvolvimento 

acadêmico (estilo de aprendizagem, método de ensino, material didático, meios 

técnicos, adaptações curriculares, etc.) (IBIDEM). 

As informações obtidas num primeiro momento da avaliação informal 

servirão posteriormente para uma avaliação formal do oftalmologista.  

Geralmente, ao nascer, os bebês passam pelo “teste do olhinho”, que, 

infelizmente, ainda não faz parte de uma Lei Federal. Segundo a Sociedade 

Brasileira de Oftalmologia Pediátrica – SBOP, apenas alguns Estados 

brasileiros possuem leis que garantem o exame em hospitais e maternidades 
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públicas e privadas. Dentre eles estão: Bahia, Distrito Federal (Brasília), Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande 

do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.  

Trata-se de um exame muito simples, rápido e indolor. O único 

equipamento necessário é um oftalmoscópio. O aparelho deve ser posicionado 

a uma distância de 30 centímetros do bebê: o resultado considerado normal é 

um reflexo vermelho homogêneo e simétrico em ambos os olhos – caso haja 

dificuldades no diagnóstico, o neonato deve ser encaminhado ao oftalmologista 

com urgência. 

Figura 2 – Aparelho Oftalmoscópio 

 

Fonte: Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica 

Figura 3 – Resultados do exame 

  

Fonte: Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica 
 

É comum ouvirmos argumentos de senso comum sobre a capacidade de 

visão ou da acuidade visual – a capacidade de detalhes a longa distância, 

principalmente quando se consegue perceber o rastreamento (movimentos 

http://www.google.com.br/imgres?hl=pt-BR&biw=1093&bih=436&tbm=isch&tbnid=YYMDK0EAS-ppQM:&imgrefurl=http://www.fibracirurgica.com.br/aparelho-medico/oftalmoscopio&docid=bN5YMyFCXudKSM&imgurl=http://www.fibracirurgica.com.br/arquivos/ids/157080-1000-1000/Oftalmoscopio-Mini-3000-Preto-HEINE.jpg&w=1000&h=1000&ei=gkzIUqWXPNGMkAeekYCwBg&zoom=1&ved=1t:3588,r:7,s:0,i:121&iact=rc&page=2&tbnh=184&tbnw=162&start=6&ndsp=18&tx=128&ty=89
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=cFwqzWt2kfGhFM&tbnid=DJkYmYslShbUMM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.prefeitura.sp.gov.br%2Fcidade%2Fsecretarias%2Fsaude%2Fsaude_ocular%2Findex.php%3Fp%3D5907&ei=V0zIUtv4MLKlsQSmzICgDQ&bvm=bv.58187178,d.eW0&psig=AFQjCNFqaBBEswo8D6_joIWxdQtOfuJtEg&ust=1388944682700181
http://www.google.com.br/imgres?hl=pt-BR&biw=1093&bih=436&tbm=isch&tbnid=YYMDK0EAS-ppQM:&imgrefurl=http://www.fibracirurgica.com.br/aparelho-medico/oftalmoscopio&docid=bN5YMyFCXudKSM&imgurl=http://www.fibracirurgica.com.br/arquivos/ids/157080-1000-1000/Oftalmoscopio-Mini-3000-Preto-HEINE.jpg&w=1000&h=1000&ei=gkzIUqWXPNGMkAeekYCwBg&zoom=1&ved=1t:3588,r:7,s:0,i:121&iact=rc&page=2&tbnh=184&tbnw=162&start=6&ndsp=18&tx=128&ty=89�
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=cFwqzWt2kfGhFM&tbnid=DJkYmYslShbUMM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.prefeitura.sp.gov.br%2Fcidade%2Fsecretarias%2Fsaude%2Fsaude_ocular%2Findex.php%3Fp%3D5907&ei=V0zIUtv4MLKlsQSmzICgDQ&bvm=bv.58187178,d.eW0&psig=AFQjCNFqaBBEswo8D6_joIWxdQtOfuJtEg&ust=1388944682700181�
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suave dos olhos utilizado para acompanhar o movimento de um objeto) dos 

olhos da criança. Mas quanto enxerga um bebê recém-nascido?  Segundo 

Boyd e Bee (2011, p.135),  

 

no nascimento, a acuidade visual está na faixa de 20/200 a 
20/400, mas ela melhora rapidamente durante o primeiro ano 
em consequência da sinaptogênese, poda e mielinização dos 
neurônios que servem os olhos e os centros cerebrais de 
processamento da visão. 

 

A avaliação do bebê é muito importante, mas oftalmologistas e 

pesquisadores alertam que, para maior precisão e exames mais elaborados, é 

importante o acompanhamento, principalmente quando a criança já fala, entre 

quatro e cinco anos.  

Infelizmente, a saúde visual somente é acompanhada por uma parte 

muito pequena da população, principalmente quando não há evidências de 

deficiência severa detectadas no nascimento. 

Como em qualquer área do conhecimento humano, a avaliação precoce 

é um passo importante para traçar a intervenção, visando minimizar os efeitos 

negativos detectados. Uma avaliação bem-sucedida, a partir de uma visão 

entre as diversas ciências e abordagens educativas, resulta em um trabalho 

transdisciplinar que beneficia muito a pessoa com deficiência. 
 

Em relação ao âmbito escolar, é de grande importância a 
informação que o professor de classe possa proporcionar, por 
meio de várias observações que podem servir, por um lado, 
para detectar possíveis alunos com deficiência visual e, por 
outro, para determinar comportamentos num aluno deficiente 
visual grave. (RUIZ et al., 2010, p.46)  

 

O aluno com deficiência visual deve ser acompanhado no contraturno de 

suas aulas em classe regular, pelo professor especialista em deficiência visual, 

em sala apropriada, com todos os recursos necessários. O professor 

especialista deve manter um trabalho conjunto com o professor de sala regular, 

auxiliando-o na elaboração e na aplicação do currículo, mediando a 
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aprendizagem do aluno. Os objetivos específicos da aprendizagem curricular 

podem precisar ser individualizados para se adequar às necessidades, às 

habilidades, aos interesses e às competências singulares de cada aluno 

(STAINBACK et al., 2008, p. 241). 

Quando a criança é matriculada na Educação Infantil (no município 

de São Paulo, creche; na escola pública, CEI – Centro de Educação Infantil –, 

que atendem crianças entre quatro meses e três anos, que depois vão para a 

EMEI – Escola Municipal de Educação Infantil, ficando ali até os cinco anos), é 

importante que o professor observe se ela se levanta com os braços quando 

está com a face para baixo; se não consegue ficar muito tempo sentada; se 

rola mudando o corpo de posição quando está deitada; se se senta sozinha 

continuamente; se, com o passar dos meses, levanta-se sozinha apoiando-se 

nos móveis; se caminha apoiada por um adulto; se fica de pé sozinha; se dá 

em média três passos sozinha e se consegue atravessar a sala.  

Os atrasos na mobilidade autoiniciada – levantar-se até ficar 

sentada, ficar de pé, engatinhar e andar sem ajuda – são explicáveis no mundo 

da criança cega (OCHAÍTA e ESPINOSA, 2010, p.158). 

Para a criança cega, as mãos são de grande importância para 

conhecer o mundo. Assim, é necessário que o professor desenvolva atividades 

motoras que a auxiliem no processo do caminhar, para lhe proporcionar mais 

interação com seu entorno – o tato deve ser explorado cotidianamente, assim 

como os demais sentidos remanescentes.  

Em relação à linguagem, não há problema no desenvolvimento da 

fala do deficiente visual, salvo haja algum outro comprometimento. Promover 

brincadeiras que incentivem a criança a perguntar sobre objetos que 

desconhece é muito importante para a consciência fonológica. No que diz 

respeito ao jogo simbólico, a linguagem e o tato são importantes para suprir a 

falta da visão. Ochaíta e Espinosa (2010, p. 160) afirmam que, 

 

embora não se deva dar explicações simplistas a respeito, é 
preciso levar em conta que o simbolismo dos brinquedos 
comerciais costuma basear-se em semelhanças visuais que 
essas crianças não podem captar. No que se refere ao 
planejamento do jogo, parece que as não videntes acham mais 
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fácil planejar o jogo do que executá-lo, o que mais uma vez 
revela a importância da linguagem no desenvolvimento do jogo 
na ausência da visão.  

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) criou um programa, 

denominado Vision 2020 – The Right to Sight (Visão 2020 – O direito à visão), 

com a finalidade de eliminar a cegueira com a prevenção, já que, em 1997, 

calculou que mais de 1,4 milhão de crianças ficam cegas ao redor do mundo 

por ano, e mais outros milhões com impedimento visual. Dessas crianças, 60% 

ficam cegas e morrem antes de completar um ano; as demais vivem sem 

enxergar aproximadamente 40 anos. Os números apresentados pelo programa 

mostram que a cegueira ocorre mais nos países pobres ou em 

desenvolvimento, sendo que a cada um minuto uma criança fica cega no 

mundo. 

  De acordo com Thompson & Kaufman (2003, p.236), várias são as 

causas da cegueira, sendo as mais comuns:  

 

• Na África: catarata congênita e úlcera de córnea 
(provocadas pelo sarampo e falta de vitamina A); 

• Na Ásia: úlcera de córnea (falta de vitamina A), catarata 
congênita (causada pela rubéola e doenças hereditárias da 
retina); 

• Na América Latina: catarata congênita e glaucoma 
(causados pela rubéola) e retinopatia da prematuridade; 

• Nos países industrializados: deficiência visuo-cortical, 
doenças hereditárias, retinopatia da prematuridade e 
hipoplasia do nervo óptico. 
 

 
Partindo das informações acima, nota-se que, na América Latina, a 

cegueira é passível de prevenção, pois sua principal causadora é a rubéola, 

que é prevenida com a vacina. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (United Nations Children's Fund.) – UNICEF, a rubéola é uma doença 

grave, que nas mulheres grávidas pode causar aborto, bebê natimorto ou 

prematuro e com baixo peso. A rubéola é transmitida para o feto, e o bebê 

poderá nascer com a Síndrome da Rubéola Congênita – SRC, podendo 

apresentar malformações cardíacas, cerebrais e oculares. Suas consequências 

podem ser: surdez, retardo mental, diabetes, autismo, cegueira e degeneração 

do sistema nervoso central por toda a vida. Portanto, é muito importante a 
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informação e a prevenção com a vacina, na gestante e nas crianças, seguindo 

o calendário de vacinas.   

A família e os professores devem ficar atentos, pois muitas crianças 

nascem enxergando, mas podem ser acometidas pela cegueira com até um 

ano de vida, o que as torna cegas congênitas. É primordial o acompanhamento 

de um oftalmologista, bem como equipe multidisciplinar em apoio à família e à 

escola, para que a criança possa se tornar independente. Caso necessário, 

deve-se buscar na legislação o amparo legal como instrumento formal para a 

efetivação e a garantia de qualidade e permanência na escola. 

 

2.4 Recursos para a aprendizagem do deficiente visual   
 

Muitos foram os obstáculos enfrentados historicamente pelos deficientes 

visuais. O próprio Louis Braille morreu antes que o sistema de escrita criado 

por ele – atualmente utilizado em todos os países – fosse reconhecido 

oficialmente.  

O sistema braile, para cegos, é uma forma de escrita e leitura tátil 

(relevo) constituída por seis pontos, duas colunas com três pontos cada, que 

fazem 63 combinações, ou seja, é uma cela geradora. Os sinais compostos 

podem ser escritos por duas ou mais celas, utilizando reglete, datilografia em 

máquina braile (manual ou elétrica) e computador com impressoras elétricas ou 

computadorizadas. Os pontos são dispostos da seguinte maneira: 
 

Figura 4 - Cela geradora braile 
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 A escrita à mão braile é feita com a reglete: prende-se a folha na 

prancha e fura-se com a punção, invertendo-se os pontos da direita para a 

esquerda. Assim, quando se retira o papel, o baixo relevo torna-se alto relevo, 

ideal para a leitura braile. É importante o treino pelos iniciantes com a força 

colocada na punção, pois os pontos precisam ficar com o relevo idêntico. 

Já a máquina braile é composta de seis teclas – uma para cada ponto da 

cela geradora –, da tecla de espaçamento e de duas outras teclas para avanço 

de linha e retrocesso. Cada dedo, ao datilografar, corresponde a um ponto, e 

não há necessidade de virar a folha ao finalizar, como na reglete, pois a escrita 

ocorre na forma dos pontos originais da cela, da esquerda para a direita.  

Em relação à reglete, a máquina é melhor, pois os pontos ficam com 

relevo uniforme, e é mais rápida. A escrita e a leitura podem ser simultâneas. 

Como é muito pesada e barulhenta, o ideal é que o aluno tenha uma em casa e 

que a escola disponibilize outra, para evitar o transporte. 

É importante que tanto professores que trabalham com crianças cegas, 

como seus familiares e responsáveis, façam a intervenção precoce.  

Como qualquer criança, a criança cega necessita ter adquirido certo 

grau de desenvolvimento da maturação em diferentes áreas para poder iniciar 

as habilidades básicas de leitura e escrita (PIÑERO, QUERO e DÍAZ, p. 243, 

2010). O professor deve propor atividades que auxiliem no desenvolvimento 

das habilidades motoras, das percepções, da memória, da atenção, da 

observação e de todos os sentidos remanescentes, principalmente o tátil. 

Todas essas observações devem se iniciar na educação infantil.  

 
Antes de iniciar a criança diretamente na leitura de letras ou 
palavras, é preciso que tenham a estrutura espacial do signo 
gerador internalizado, e que sua maturidade digito manual lhe 
permita efetuar uma correta varredura do espaço 
bidimensional. Para isso, será necessário completar a 
sequência de atividades concretas que lhe permitam alcançar 
esses objetivos. (PIÑERO, QUERO e DÍAZ, p. 243, 2010). 

 

 Na matemática, podemos citar o uso do soroban, popularmente 

conhecido como ábaco. Usado desde a Antiguidade, foi difundido no Brasil 

pelos imigrantes japoneses por volta de 1908. Joaquim Lima de Moraes, que 

teve perda visual devido a uma miopia progressiva, foi o primeiro brasileiro a 
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perceber a importância do soroban para cálculos matemáticos pelas pessoas 

cegas. Mas o principal divulgador do soroban no Brasil, a partir de 1956, foi o 

professor Fukutaro Kato, natural de Tókio, Japão, e conhecedor das diversas 

áreas das ciências econômicas e contábeis (MEC, SEE, 2006).  

 

 

Figura 5 - Ábaco 
 

 
Fonte: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

 
 

 O soroban é fundamental para a aprendizagem e o raciocínio lógico 

matemático dos alunos cegos. Com as adaptações feitas no soroban, a pessoa 

cega pode desenvolver cálculos do simples ao complexo: adição, subtração, 

multiplicação e divisão de números inteiros; fatoração; mínimo múltiplo comum; 

máximo divisor comum; cálculos com números decimais e extração de raiz 

quadrada ou radiciação. O uso do soroban é permitido em concursos públicos, 

vestibulares, etc.  

Atualmente, o ensino e uso do soroban por pessoas com deficiência 

visual no Brasil tem sido temática em cursos e seminários, bem como está 

presente na pauta de políticas públicas educacionais do Ministério da 

Educação (IDEM). 

 Ao longo da história, o ensino do soroban tem se revelado abstrato e 

dissociado da vida das pessoas cegas, tanto quanto é a própria Matemática 

numa versão tradicional, ainda tão predominante em nossas escolas (IDEM).  

Segundo Souza (2000), com base nessas reflexões, podemos inferir 

que, caso o referencial visual seja imposto como alternativa única para a 
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construção da realidade por uma criança cega, o seu processo de interação 

com essa realidade será bastante limitado.  

A utilização de jogos deve ter a mediação do professor, que facilitará a 

construção concreta da aprendizagem pelo próprio aluno. Todavia o trabalho 

do mediador é complexo: é de sua visão de mundo e do que o cerca que 

depende a aprendizagem da pessoa cega.   

 Da mesma forma que o soroban, existe o cubarítimo, feito de madeira e 

borracha com cubos em plástico: são impressos em relevo os dez primeiros 

caracteres do sistema braile que representam os algarismos, sem o sinal de 

número. Na sexta face de cada cubo há um traço, usado para representar os 

sinais de operação e outros (IDEM). O cubaritmo é utilizado para a criança 

cega aprender os primeiros números e as principais operações, podendo ter 

seu uso estendido na matemática para outras operações. 

 
Figura .6 - Cubaritmo 

 

 
Fonte: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

 
 

A tecnologia tem sido uma grande aliada para todos, mas quando nos 

referimos às pessoas com deficiência, estamos falando de tecnologia assistiva, 

utilizada por todas as pessoas com deficiência, incluindo recursos e serviços. 

São os recursos e os serviços que possibilitam a inclusão e a autonomia da 

pessoa com deficiência, englobando várias áreas: mobilidade alternativa, 

adequação postural, comunicação alternativa e ampliada, auxílio para 

atividades diárias, sistema de controle dos ambientes, acesso ao computador, 

acessibilidade de ambientes, auxílios para deficientes visuais e auditivos, 

órteses e próteses, adaptações das atividades escolares, adaptações de 

equipamentos de lazer e recreação e veículos adaptados. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=b6xesLv64Apr7M&tbnid=2oWk4LR2It7pzM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.emedea.it%2Finformausili%2Fcontents%2Fservizi%2Fausili%2Fcomunicazione%2Fproduzione.php%3Fstile%3D%26dim%3D%26n%3D1&ei=nn4UU7uACtCgkQf5oIG4Ag&bvm=bv.61965928,d.eW0&psig=AFQjCNENT7JJ2Gj7FJOZUrxMcr2AGpjk8Q&ust=1393938388582217
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=b6xesLv64Apr7M&tbnid=2oWk4LR2It7pzM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.emedea.it%2Finformausili%2Fcontents%2Fservizi%2Fausili%2Fcomunicazione%2Fproduzione.php%3Fstile%3D%26dim%3D%26n%3D1&ei=nn4UU7uACtCgkQf5oIG4Ag&bvm=bv.61965928,d.eW0&psig=AFQjCNENT7JJ2Gj7FJOZUrxMcr2AGpjk8Q&ust=1393938388582217�


45 

 

A pessoa com deficiência visual conta com inúmeros recursos que 

facilitam a autonomia e o aprendizado escolar, sendo os mais conhecidos os 

computadores com recursos de leitor de tela e softwares de voz – Dosvox, 

Jaws, Virtual Vision, Open Book, NVA entre outros –, que permitem ao usuário 

navegar pela internet como qualquer pessoa vidente.  

Há também livros falados, aparelhos de celulares com softwares de voz 

(leitores de tela), gravadores, material de Thermoform (utilizando calor, produz 

uma película em relevo, e geralmente é utilizado nas escolas), impressoras 

braile, canetas leitoras de texto, relógios com leitores de tela, outros materiais 

adaptados – baralhos, dominós, etc. –, recursos ópticos para baixa visão, como 

lupas, telelupas, cadernos com linhas ampliadas, entre outros.  

Muitos materiais adaptados nas escolas ficam nas salas de recursos, 

que são utilizadas pelos alunos com deficiência no contraturno das aulas da 

sala regular. Na prefeitura da cidade de São Paulo, essas salas são chamadas 

de salas de apoio e acompanhamento à inclusão – SAAI – e atendem alunos 

com necessidades educacionais especiais, que podem ou não se relacionar 

com deficiências, limitações ou disfunções no processo de desenvolvimento, 

assim como com situação de superdotação ou altas habilidades.  

 Esse espaço se constitui como um serviço de apoio pedagógico 

especializado, e é desenvolvido por professores especializados. (SME/SP, 

2014). O atendimento pode ser feito a alunos da unidade escolar ou de outras 

localizadas no entorno (escolas municipais), desde que o número não exceda a 

mais de 20 alunos atendidos por professor (professor regente de SAAI). Uma 

sala de SAAI pode ter dois professores regentes em turnos diferentes, 

conforme PORTARIA 5718/04 - SME, que dispõe sobre a regulamentação do 

Decreto 45.415, de 18/10/04, e estabelece diretrizes para a Política de 

Atendimento a Crianças, Adolescentes, Jovens e Adultos com Necessidades 

Educacionais Especiais no Sistema Municipal de Ensino. Alunos com cegueira 

são atendidos também em instituições conveniadas com a prefeitura. 

Atualmente, alunos com domínio do sistema braile de escrita e leitura, 

principalmente no Ensino Fundamental II e no Ensino Médio, utilizam laptops e 

fones de ouvidos, com leitores de tela que auxiliam muito o professor que não 

domina o sistema braile. As tecnologias assistivas vêm contribuindo também 
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para a autonomia e a inserção das pessoas com deficiência no mundo do 

trabalho. 

Os pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachussets 

(Massachusetts Institute of Technology – MIT) desenvolveram um anel leitor de 

textos para pessoas com deficiência visual, denominado finger reader (anel 

leitor), que, com uma câmera acoplada, capta as palavras escritas no papel e 

reproduz em voz. O “anel” emite vibrações avisando quando a página está 

acabando, ou que o dedo saiu da linha, além de traduzir textos. Mesmo em 

fase de testes, já está entre as tecnologias assistivas mais avançadas. 

 

Figura 7 - Finger Reader 
 

 
Fonte: Fluid Interface Group  

 
 
 
 

 As pesquisas com novas tecnologias inclusivas ou assistivas reforçam a 

ideia de que é possível incluir e integrar o deficiente visual – bem como demais 

pessoas com outras deficiências – em diversos setores de nossa sociedade. 

 O Brasil também busca alicerçar suas pesquisas para melhor qualidade 

de vida dos deficientes visuais. Atualmente está sendo pesquisado um modelo 

de bengala eletrônica, próximo das que existem no mercado internacional, a 

custo baixo, para auxiliar o deficiente visual em obstáculos, através de 

sensores sonoros. As pesquisas estão sendo feitas na Faculdade de 
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Engenharia Industrial - FEI-SP, sob a coordenação do engenheiro elétrico 

Mário Kawano, e na Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI-SC, sob a 

coordenação do engenheiro elétrico Alejandro Garcia Ramirez. Nesta 

universidade, a bengala está sendo desenvolvida como experimento desde 

2011, segundo a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de 

Santa Catarina – FAPESC. 

 Apesar de o Brasil caminhar rumo à inclusão tecnológica das pessoas 

com deficiência, é importante salientar a necessidade de pensar a inclusão na 

aprendizagem educacional, reduzindo ou diminuindo a distância entre as 

limitações dos deficientes, a fim de promover a independência, a socialização, 

a cidadania e o acesso ao mundo do trabalho. O Brasil é muito grande, e diante 

dessa dimensão os conhecimentos específicos sobre tecnologia assistiva (TA), 

especificamente a comunicação alternativa e ampliada (CAA), ainda estão 

restritos a pequenos grupos e, quando pensados na perspectiva da educação, 

são praticamente inexistentes (SCHIRMER, WALTER, NUNES, DELGADO, 

2011, p. 25) 

 O mundo contemporâneo é rico em tecnologias futurísticas: o homem 

está sempre em busca da perfeição através de máquinas por ele criadas. 

Quando se busca a identidade humana como essência de “ser humanizador”, 

pode haver inicialmente uma discrepância entre a identidade virtual e a 

identidade real de um indivíduo (GOFFMAN, 1988, p. 28): o que se pretende 

para o futuro: homens máquinas ou homens humanos? O estigma que está 

arraigado em algumas pessoas pode dificultar a resposta a essa pergunta. 
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3. A CRIANÇA COM DEFICIÊCIA E SUA INCLUSÃO NA 
ESCOLA REGULAR DE ACORDO COM O AMPARO 
LEGAL 
 

3.1  Amparo legal 
 

A ideia que muitas pessoas leigas fazem da pessoa com deficiência 

ainda é de incapacidade, inferioridade, de que eles constituem dificuldades no 

processo da inclusão. Na escola regular não é diferente: tratamento, laudos 

incorretos ou insuficientes, falta de salas de recursos e professores 

especialistas, bem como resistência de alguns professores ao paradigma da 

inclusão. Alguns acreditam que a escola especial significa a solução para o 

“problema”.  

Muitas foram as denominações pejorativas dadas historicamente às 

pessoas com alguma deficiência: inválido, incapaz, debiloide, entre outras. 

Estigmatizavam os deficientes e os colocavam à margem da sociedade3.  

Também a religião, de certa forma, contribui para a exclusão dos 

deficientes, quando compara o homem à imagem perfeita de Deus, e não como 

“parecidos com Deus”. Os portadores de deficiência (ou imperfeições) eram 

postos à margem da condição humana (MAZZOTTA, 2005).  

As primeiras experiências em relação às pessoas com deficiência visual 

ocorreram em Paris, em 1784, com Valentin Haüy, que fundou o Institute 

Nationale des Jeunes Aveugles (Instituto Nacional dos Jovens Cegos), para os 

quais usava letras em relevo. Em 1819, um oficial francês, Charles Barbier, 

levou ao Instituto uma nova forma de comunicação em relevo, utilizada por ele 

nos campos de guerra. Dez anos depois, o aluno Louis Braille adaptou o 

código para as necessidades dos cegos: o código de Barbier, que representava 

36 sons básicos da língua francesa, passou a ser um código de 63 

combinações, dando início ao sistema de escrita braile. Outras iniciativas 

ocorreram em outros países. 
                                                           
3 Segundo Sassaki (2003), a forma internacionalmente correta hoje é pessoa com deficiência. 
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No Brasil, o atual Instituto Benjamin Constant (www.ibc.gov.br) foi a 

primeira escola para cegos. Criada em 1854 no Rio de Janeiro, recebeu na 

época o nome de Imperial Instituto de Meninos Cegos. Era uma escola nos 

moldes europeus (escolas-residências), que depois se espalharam por todo o 

país.  

No início do século XX, também com base nas escolas europeias e 

americanas, iniciam-se as instituições com foco médico e clínico, que também 

tinham um trabalho voltado para a reabilitação e a educação especial 

(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE e Pestalozzi).  

Em 1928, foi criado em São Paulo o Instituto de Cegos Padre Chico – 

IPC, na modalidade de internato, regime que se estendeu até 2006. Em 2012, 

o IPC4 abriu as portas para os irmãos e as irmãs (videntes) de seus alunos, 

fazendo, assim, uma inclusão inversa – no sentido de incluir: os alunos 

videntes é que passaram a conviver com alunos cegos, e estes tiveram seus 

primeiros passos rumo a uma maior inclusão. 

  

3.2  Declaração universal dos direitos humanos 
 

O ponto de partida histórico dos direitos humanos, como se entende até 

hoje, ocorreu na Idade Moderna, com as ideias iluministas do século XVIII, 

também conhecido como século das luzes, por elas significarem o poder da 

razão humana de interpretar e reorganizar o mundo (ARANHA, 2006, p. 172). 

Os iluministas construíram uma teoria de Estado Liberal e, em consequência, 

uma escola liberal, o que não significa, como geralmente se pensa, uma escola 

“aberta”, “avançada”, mas sim uma educação proposta pelo liberalismo, teoria 

política e econômica do capitalismo burguês, que era contra o absolutismo da 

monarquia. 

Em 1776 deu-se início à consolidação dos direitos das pessoas, com a 

Declaração de Direitos dos Estados Norte-Americanos, mesmo não constando 

nela a universalização do ensino. Em 1789, com a Revolução Francesa, houve 

                                                           
4 Conforme Regimento Escolar da instituição em 2014. 
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a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão na França, que discutia as 

diferenças sociais e econômicas do governo francês.  

Para Aranha (1996, p.136), não existe educação neutra, porque a 

instituição escolar se compromete no jogo de forças de poder que caracteriza a 

política de cada época. Assim, o programa americano foi insuficiente, pois 

ainda era seletivo, daí a importância de se ter clareza a respeito das tendências 

políticas de toda prática, inclusive a educativa. Com a nova burguesia surge a 

ideia de direito formal para todos:  

 
Quando, na Convenção Francesa, se formulou o ideal de uma 
educação escolar para todos os cidadãos, não se pensava 
tanto em universalizar a escola existente, mas em uma nova 
concepção de sociedade em que privilégios de classe, de 
dinheiro e de herança não existissem, e o indivíduo pudesse 
buscar pela escola a sua posição na vida social (TEIXEIRA, 
1989). 

  

 É necessário observar que, mesmo com os avanços, o direito à 

educação ainda está distante de se efetivar diante da máscara entre as 

relações sociais e econômicas existentes. Para uma mudança, é necessária 

uma harmonia entre políticas públicas e governantes, com a efetiva 

participação do povo. Precisamos entender que ninguém se mantém apolítico, 

já que essa postura significa, em última análise, aceitar os valores vigentes, ou 

seja, assumir a posição conservadora (ARANHA, 1996, p.136). 

O direito à educação de qualidade não pode ser confundido com 

campanhas momentâneas, com intenção de mero discurso político e partidário; 

é um direito do ser humano. O direito à educação deve ser respeitado e 

cumprido, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos: 

 
Em 10 de dezembro de 1948, a Assembléia Geral, reunida em 
Paris, aprovou a Declaração Universal dos Direitos do Homem 
com 48 votos a favor e oito abstenções (Ucrânia, Polônia, 
Iugoslávia, URSS, Arábia Saudita, Bielo-Rússia, União Sul-
Africana e Tcheco-eslováquia). Na votação em separado dos 
artigos da Declaração, 25 deles foram aprovados 
unanimemente. Os países que se abstiveram o fizeram pelas 
seguintes razões: o Bloco Soviético reivindicava que se desse 
maior importância aos direitos econômicos e sociais; a Arábia 
Saudita afirmou que o pensamento mulçumano não 
influenciara a Declaração; A União Sul-Africana porque há a 



51 

 

interdição de discriminação racial. A Arábia Saudita na 
Declaração Universal se opôs ao art. XVIII, porque no Chária 
abandonar o islamismo é digno de pena de morte. Pode-se 
acrescentar ainda que para a URSS os direitos humanos 
tinham origem no Estado e não na dignidade humana. Além 
desses, a maioria dos países africanos e asiáticos não 
participou na formulação da Declaração Universal de Direitos 
Humanos porque, como vítimas de colonização, eles não eram 
os sócios das Nações Unidas (MELLO, C. D. de A, 2004, p. 
38). 
 

Sessenta e seis anos depois, esse documento constitui-se o de maior 

importância, internacional e juridicamente. De fato, a elaboração de direitos 

com sentido universal vinha desde a Revolução Francesa, mas a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos foi elaborada e proclamada como retorno a 

uma pauta da humanidade que fora interrompida pela ruptura que o 

totalitarismo nazista representou (FISCHMANN, 2009, p. 157). A Declaração 

marca o fim do pensamento unificado e o início do “todo”5, ou seja, a 

multiplicidade de oportunidades e igualdades para a humanidade. Dessa forma 

a Declaração Universal significa o momento fundador da reconstrução dos 

direitos humanos (FISCHAMNN, LAFER & FONSECA JUNIOR, 1994). 

A Declaração é composta de 30 artigos. Dentre eles, dois podem ser 

citados com complementos do direito à educação e à diversidade humana, 

centro da proposta dessa pesquisa:  

 
Art. I - Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e 
direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em 
relação uns aos outros com espírito de fraternidade. 
Art.. XXVI - I – Todo homem tem direito à instrução. A instrução 
será gratuita, pelo menos nos graus elementares e 
fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A 
instrução técnica e profissional será acessível a todos, bem 
como a instrução superior, esta baseada no mérito. II) A 
instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento 
da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos 
direitos do homem e pelas liberdades fundamentais. A 
instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade 
entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e 
coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da 
manutenção da paz. III) Os pais têm prioridade de direito na 
escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus 
filhos.  

                                                           
5 No sentido de para todos.  
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A Declaração Universal dos Direitos Humanos pode até não ser tão 

específica em relação às pessoas com deficiência, mas, conforme consta em 

seu artigo I, todos têm direitos à dignidade dentro de sua especificidade. A 

votação da Declaração Universal dos Direitos Humanos foi o primeiro momento 

na história da humanidade em que houve o gesto de reunir-se uma significativa 

diversidade e um importante número de países para determinar o que 

entendiam como sendo possivelmente universal (FISCHAMNN, 2009, p. 158). 

Seu art. 26 complementa a ideia de direito à educação, legitimando o 

papel do ser humano na busca do direito à cidadania: 
  

I) Todo homem tem direito à instrução. A instrução será 
gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A 
instrução elementar será obrigatória. A instrução técnica 
profissional será acessível a todos, bem como a instrução 
superior, esta baseada no mérito. 
II) A instrução será orientada no sentido do pleno 
desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento 
do respeito pelos direitos do homem e pelas liberdades 
fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a 
tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais 
ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas 
em prol da manutenção da paz. 
 III) Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de 
instrução que será ministrada a seus filhos (DECLARAÇÃO 
UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS). 
 

 

Em uma época de guerras e barbáries, a Declaração fez renascer dentro 

desse cenário caótico a necessidade da consciência para com a humanidade, 

e o caminho percorrido até aqui foi suficiente para afirmarmos que a escola não 

é uma ilha separada do contexto histórico em que se insere.  Ao contrário, ela 

está comprometida de forma irreversível com o ambiente social, econômico e 

político (ARANHA, 1996, p.136). Assim, podemos concluir que a Declaração 

Universal pode ser considerada como um conjunto de princípios de um 

programa a ser detalhado e cumprido ao longo do tempo, negociando a cada 

vez o que pode ser considerado universal (FISCHAMNN, 2009, p. 158). 
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3.3  Outras iniciativas 
 

O século XX foi o início de ações mundiais que serviram de modelo para 

o Brasil, como os documentos internacionais gerados a partir de encontros e 

conferências. A Declaração Universal dos Direitos da Criança6, proclamada 

pela Assembleia das Nações Unidas em 1959, teve como base e 

fundamentação os direitos das crianças à liberdade, à educação, a brincar, ser 

respeitadas e conviver socialmente.  

No Brasil, um ano antes, o Instituto Benjamin Constant liderava a 

Campanha Nacional de Educação e Reabilitação dos Deficientes Visuais, que 

foi aprovada com o Decreto nº 44.236/1958. Propunha, dentre outros direitos, a 

integração da criança com deficiência visual na sociedade, seus amplos 

direitos educacionais a partir da educação infantil, com garantia de qualidade, 

contando com outras legalizações: 

 
O cadastro individual dos cegos e amblíopes necessitados de 
assistência e tratamentos; alfabetização geral dos cegos e 
amblíopes em estabelecimentos escolares. Nos domicílios e 
por correspondência; a integração de cegos e amblíopes em 
atividades comerciais, industriais, científicas, artísticas e 
educativas, tanto em entidades oficiais como em firmas, 
organizações, empresas ou entidades privadas (BRASIL- 1958, 
p. 33). 

 

Em 1960, com toda a campanha voltada para a infância, surge no Brasil 

a segunda Campanha Nacional de Educação e Reabilitação dos Deficientes 

Visuais. Com alguns pontos similares à primeira, e outras exigências, alcançou 

maior amplitude devido às divulgações pelos meios de comunicação da época.  

Apesar dessas iniciativas, o país caminhou a passos lentos. Ainda hoje o 

direito à educação não recebeu o valor que lhe deu o Manifesto dos Pioneiros 

da Educação Nova (1932): uma educação de qualidade, pública e para todos, 

baseada nos moldes da educação europeia e norte-americana, do jardim da 

infância à universidade. 

                                                           
6 Contou com o apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF. 
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É importante lembrar que, na Declaração dos Direitos Humanos, ficou 

garantida – pelo menos no papel – a educação gratuita de qualidade para 

todos, o que resultou em um movimento mundial em defesa da integração das 

pessoas com deficiência, influenciando, mesmo com os  insucessos da era dos 

“excepcionais”, a Lei nº. 4.024, promulgada em 20 de dezembro de 1961 

(BRASIL, 1961), que fixava as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

assinada pelo então Presidente João Goulart, reafirmando o direito dos 

excepcionais à educação. Em seu artigo 88, indica que, para integrá-los na 

comunidade, a educação deles deverá, dentro do possível, enquadrar-se no 

sistema geral de educação (Mazzotta, 2009), o que significa que, quando o 

aluno “excepcional” não se adapte aos padrões da escola regular, será inserido 

na escola especial. Nesse caso, entender-se-ia que as ações educativas 

desenvolvidas em situações especiais estariam à margem do sistema escolar 

ou “sistema geral de educação” (IDEM), dando continuidade às escolas 

especiais e às classes de segregação na escola comum. 

A Constituição Brasileira de 1967 não trata claramente da educação da 

pessoa com deficiência, apesar de ela já ter sido citada na Lei nº 4024/61. A 

Constituição fala sobre a pessoa com dificuldades de eficiência, sobre a 

igualdade de oportunidades, mas não sobre a assistência à pessoa com 

deficiência.  

Em 1971, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional fixou, em 

seu artigo 9º, que os alunos que apresentassem deficiências físicas ou 

mentais, os que se encontrassem em atraso considerável quanto à idade 

regular de matrícula e os superdotados deveriam receber tratamento especial, 

de acordo com as normas fixadas pelos competentes Conselhos de Educação 

(BRASIL, LDBEN, 1971) – a questão da “eficiência” escolar ainda estava sendo 

abordada no artigo 62. Segundo Mazzotta,  
 

Nestes termos, tanto se pode entender que tal recomendação 
contraria o preceituado no artigo 88 da Lei nº 4.024/61, como 
também que, embora desenvolvida através de serviços 
especiais, a “educação dos excepcionais” pode enquadrar-se 
no “sistema geral de educação” (2009, p.69).  
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Da mesma forma, em 1976 foi aprovada pela Assembleia Geral da 

Organização das Nações Unidas a Declaração dos Direitos das Pessoas 

Deficientes, universalizando os direitos da pessoa com deficiência em relação a 

educação, saúde, lazer, e convívio social, respeitando suas especificidades e 

necessidades. Na década de 70, estava em vigência o modelo de 

desenvolvimento econômico baseado na internacionalização da economia, 

obrigando o governo a ampliar a rede de ensino para atender à educação 

especial (BAÚ; KUBO, 2009, p.20).  

A década de 80 foi marcada pela Declaração de Sundberg7, na 

Conferência Mundial sobre Ações e Estratégias para Educação, Prevenção e 

Integração, publicada em 1981. Apesar de ser antiga, é muito mencionada em 

documentos da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 

Cultura - UNESCO e da Organização das Nações Unidas – ONU. Especifica:  
 

Artigo 4º - Os programas educacionais, culturais e econômicos, 
nos quais as pessoas com deficiência irão participar, devem 
ser concebidos e implementados dentro de uma estrutura 
global de educação permanente. Neste sentido, mais atenção 
deve ser dada aos aspectos educacionais da reabilitação 
profissional e do treinamento profissional. 
[...] 
 Artigo 9º - Os educadores e outros profissionais responsáveis 
pelos programas educacionais, culturais e informacionais 
devem também ser qualificados para lidar com as situações e 
necessidades específicas das pessoas com deficiência. O 
treinamento destes profissionais deve, em consequência, levar 
estes requisitos em consideração e ser regularmente 
atualizados. 
[...]  
Artigo 16º - Os governos são responsáveis pela implementação 
da presente Declaração; para este fim, eles devem tomar todas 
as medidas legislativas, técnicas e fiscais possíveis e 
assegurar que as pessoas com deficiência, suas associações e 
as organizações não governamentais especializadas 
participem na elaboração de tais medidas. (ONU, 1981, pp. 1 – 
10) 
 
 

No Brasil, sob a influência de documentos internacionais, como a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, é promulgada em 1988 a atual 

                                                           
7 Nome dado em homenagem do educador Nils-Ivar Sundberg, que foi responsável pelo Programa da 
Unesco para Educação Especial, no período de 1968 a 1981. 
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Constituição Federal Brasileira, que aponta o dever do Estado em garantir o 

direito à educação gratuita e de qualidade para todos os brasileiros. Mais 

humana, ficou conhecida como “Constituição Cidadã”. Seu artigo 205 deixa 

claro que: 
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho. (BRASIL, 1988) 
 
 

Assim como no período de publicação da Declaração Universal de 1948, 

a Constituição Brasileira de 1988 foi um marco na democracia do país, visto 

que foi resultado do processo de lutas e reivindicações que mobilizaram a 

sociedade civil organizada em oposição à ditadura8 (FISCHMANN, 2009, p. 

199).  Surge, então, das mudanças, geralmente marcadas por uma luta para a 

igualdade dos direitos de todos, um novo modo de pensar: 

 
No campo da educação – e para colocarmos um marco 
temporal nesse processo de dupla mão entre o nacional e o 
internacional –, vale mencionar 1990, quando o Brasil 
participou da elaboração e assinou a Declaração e Programa 
de Ação da Conferência Mundial de Educação para Todos, 
realizada em Jomtien (IDEM). 

 

A educação das crianças com deficiência na escola regular passa a ser 

defendida por movimentos nacionais, que reivindicavam a troca do modelo 

segregado pela inclusão e integração delas na escola e na sociedade como um 

todo, bem como a utilização das novas tecnologias, que estavam começando a 

se expandir, na educação.  

Muitas foram as iniciativas internacionais em relação à educação e à 

pessoa com deficiência, dentre elas, destacam-se a Declaração Mundial Sobre 

Educação para Todos; a Conferência de Jomtien, em 1990, que afirma o direito 

à educação para todos; e a Declaração de Salamanca, em 1994, considerada 

inovadora, pois apontava a inclusão social das pessoas com deficiência de 

forma integrada, assegurando ao educando com necessidades educacionais 

                                                           
8 Período da ditadura militar: 1964-1985. 
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especiais todo o apoio para exercer seu direito à educação no sistema regular 

de ensino e a consolidação da  modalidade Educação Especial inclusiva, 

trazendo importantes contribuições para o desenvolvimento de mais essa 

vertente da educação, em que se combinam direitos reconhecidos pela 

Constituição Brasileira e a Declaração Universal (FISCHMANN, 2009, p. 160).  

O artigo 11 da Declaração de Salamanca aponta que o planejamento 

oficial da educação deveria centrar-se na educação de todas as pessoas de 

todas as regiões do país e de qualquer condição econômica, tanto nas escolas 

públicas como nas particulares: 
 
As escolas devem acolher todas as crianças, 
independentemente de suas condições físicas, intelectuais, 
sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Devem acolher 
crianças com deficiência e crianças bem dotadas; crianças que 
vivem nas ruas e que trabalham; crianças de populações 
distantes ou nômades; crianças de minorias linguísticas, 
étnicas ou culturais e crianças de outros grupos ou zonas 
desfavorecidas ou marginalizadas (UNESCO, DECLARAÇÃO 
DE SALAMANCA, 1994). 

 

 Infelizmente, no que diz respeito ao Brasil, muitas cidades longínquas 

das grandes capitais brasileiras, principalmente escolas rurais e indígenas, são 

abandonadas e ignoradas pelos governantes locais e federais, mesmo sendo a 

educação garantida pela Constituição Federal Brasileira – e, se não há escola 

regular, nem é possível falar da inclusão nesses locais. 

 A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA marcou o início de um período histórico para crianças e 

adolescentes brasileiros. Apesar de o direito à educação ainda não atender à 

total demanda do país, crianças e adolescentes passaram a ter seus direitos 

respeitados e garantidos. Mesmo não sendo absorvidos rapidamente, esses 

direitos vêm sendo incorporados paulatinamente, de forma objetiva ou 

subjetiva.  

Pela Lei nº 8.069, também fica claro o direito de crianças e jovens com 

deficiência ter a educação regular em sala comum, respeitando suas 

especificidades, com serviço de atendimento especializado: 
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Art. 54 – Portadores de deficiência  
III - Atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; 
Art. 11. É assegurado atendimento integral à saúde da criança 
e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, 
garantido o acesso universal e igualitário às ações e aos 
serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. 
(Redação dada pela Lei nº 11.185, de 2005) 
 § 1º A criança e o adolescente portadores de deficiência 
receberão atendimento especializado.  
§ 2º Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles 
que necessitarem os medicamentos, próteses e outros 
recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação. 

 

 

A Lei nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

reforça a garantia dos direitos sociais de igualdade educacionais e 

oportunidades para todos no sistema regular de ensino, iniciando em creches e 

escolas de Educação Infantil.  

Como importantes espaços para formação, socialização e construção da 

cultura, antecipar a inclusão das crianças deficientes visuais na escola é 

importante para desmistificar os estigmas e potencializar o ensino e a 

convivência social, auxiliando para romper a visão mítica, discriminatória e 

carregada de preconceito acerca das possibilidades das pessoas com 

deficiência (MONTE e SANTOS, 2004, p.12).  

No Capítulo V da Educação Especial, está escrito: 

 
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. 
§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio 
especializados, na escola regular, para atender às 
peculiaridades da clientela de educação especial. 
§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas 
ou serviços especializados, sempre que, em função das 
condições específicas dos alunos, não for possível a sua 
integração nas classes comuns de ensino regular. 
[...]  
Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos 
com necessidades especiais: 
I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 
organização específicos, para atender às suas necessidades; 
[...] 
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III - professores com especialização adequada em nível médio 
ou superior, para atendimento especializado, bem como 
professores do ensino regular capacitados para a integração 
desses educandos nas classes comuns; 
[...] 
V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais 
suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino 
regular. (BRASIL, LDBEN, 1996) 

 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96 evidencia 

a necessidade da mudança, quando dedica um Capítulo V - para a Educação 

Especial, apontando a urgência de ações que realmente leve à inclusão escolar 

do aluno com deficiência. 

A formação do professor e sua experiência são marcadas pelos dilemas 

inerentes ao trabalho interativo. Não se trata, portanto, de uma experiência 

unificada e unificante, mas bastante paradoxal e portadora de ambiguidades 

(TARDIF, LESSARD, 289, 2012). Como consequência desse entendimento – 

que pressupõe o desmonte da educação especial – sobrevém a preocupação 

com o destino dos serviços ora prestados a esses alunos, bem como o 

daqueles profissionais que neles têm atuado (CARVALHO, 2011, p.87).  

A Lei nº 9394/96 menciona como deve ser a formação do professor no 

Ensino Superior: 

 
Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação 
básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de 
graduação plena, em universidades e institutos superiores de 
educação, admitida, como formação mínima para o exercício 
do magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros 
anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na 
modalidade normal. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 
2013). 
 
 

Para Baú e Kubo (2009, p.25), 

 
a dificuldade em formar profissionais que fazem uso do 
conhecimento como meio transformador da realidade de quem 
estão educando, remete à identificação das causas de fracasso 
como: a má formação de profissionais da educação; a 
desvalorização da profissão de professor, a consequente baixa 
remuneração de suas atividades e o pouco investimento em 
programas de educação continuada para os professores.  
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 Pela lei, também a família tem seus deveres: também a família deve ser 

parceira e conhecer seus direitos. O cuidar, o educar, o proteger e o assistir os 

filhos estão presentes nos artigos 205 e 229 da Constituição Federal. Essas 

normas também estão expressas na Lei nº 8069/90 - Estatuto da Criança e do 

Adolescente, reiterando que a família tem o dever de sustentar, guardar e 

educar os filhos, além de fazer os filhos cumprirem as leis. Aos pais e 

responsáveis legais cabe assistência moral, material e educacional (art. 22 e 

33). Esses artigos contribuem para a regulação da educação e seus objetivos 

junto à família e aos responsáveis pelas crianças e adolescentes. Tanto pais 

quanto filhos devem cumprir as leis e submeter-se a elas na busca do 

desenvolvimento da cidadania, conforme o art. 55, que fala sobre a 

obrigatoriedade da matrícula dos filhos na rede regular de ensino. 

 O Estatuto da Criança e do Adolescente é um instrumento normativo das 

questões sociais, políticas e jurídicas, que tem grande importância na garantia 

da execução desses direitos num panorama democrático, em âmbito nacional, 

estadual e municipal, enaltecendo a representatividade da voz das crianças e 

adolescentes com a criação de conselhos que os representarão.  

Com a participação e a deliberação nas diversas políticas públicas 

brasileiras, garante-se o cumprimento das leis. A educação infantil, segundo a 

Emenda Constitucional nº 53/2006, deverá ser oferecida em creche e pré-

escola para crianças até os cinco anos, e a educação especial para as pessoas 

com deficiência preferencialmente na rede regular de ensino.  

O Decreto nº 7.611/2011, substitutivo do 6.571/08, assinado pela 

Presidenta Dilma Rousseff, traz algumas observações importantes que devem 

ser pontuadas: o dever do Estado em relação à educação das pessoas com 

deficiência na educação especial, com a garantia de um sistema educacional 

inclusivo em todos os níveis, sem discriminação e com base na igualdade de 

oportunidades (BRASIL, 2011, p. 1).  

Complementando a ideia de inclusão na escola regular no artigo 3º, 

inciso III, o Decreto afirma o dever de fomentar o desenvolvimento de recursos 

didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras no processo de ensino e 

aprendizagem. 
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Uma importante conquista dos deficientes visuais ocorreu com a Lei nº 

11.126, de junho de 2005, que dispõe sobre o uso do cão guia nos ambientes 

coletivos e vias públicas: 

 
Art. 1º É assegurado à pessoa portadora de deficiência visual 
usuária de cão-guia o direito de ingressar e permanecer com o 
animal nos veículos e nos estabelecimentos públicos e 
privados de uso coletivo, desde que observadas as condições 
impostas por esta Lei. 
§ 1o A deficiência visual referida no caput deste artigo restringe-
se à cegueira e à baixa visão. 
§ 2o O disposto no caput deste artigo aplica-se a todas as 
modalidades de transporte interestadual e internacional com 
origem no território brasileiro. 
[...] 
Art. 3o Constitui ato de discriminação, a ser apenado com 
interdição e multa, qualquer tentativa voltada a impedir ou 
dificultar o gozo do direito previsto no art. 1o desta Lei. 
(BRASIL. Lei nº 11.126, 2005) 
 

 

Essa medida incentiva as pessoas com deficiência visual a ter 

acessibilidade em público com segurança. O cão guia, infelizmente, é difícil de 

ser treinado: é necessário um grande investimento financeiro e contar com 

ajuda de famílias voluntárias para o convívio antes de ele ser entregue ao 

deficiente visual.  

No Brasil são poucas as instituições que conseguem treinar o animal; 

algumas têm como parceiras instituições internacionais. O deficiente precisa ter 

condições financeiras para ter o cão. O cuidado com ele é muito caro, muitas 

vezes se torna impossível, principalmente quando se considera que o mercado 

de trabalho ainda não “vê” com bons olhos a contratação de deficientes, 

mesmo com a Lei de cotas nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre 

os Planos de Benefícios da Previdência e dá outras providências para a 

contratação de portadores de necessidades especiais.    

Segundo o art. 93 dessa lei, a empresa com 100 ou mais funcionários 

está obrigada a preencher de dois a cinco por cento dos seus cargos com 

beneficiários reabilitados, ou pessoas portadoras de deficiência, na seguinte 

proporção: havendo até 200 funcionários, ela deve empregar 2%; de 201 a 500 
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funcionários, deve empregar 3%; de 501 a 1000 funcionários, 4%, e acima de 

1001 funcionários, 5% (BRASIL, 1991).  

Cabe lembrar que, entre 2003 e 2009, ocorreram algumas iniciativas 

referentes às políticas de educação especial inclusiva: em 2003, o Programa 

de Educação Inclusiva, tratando sobre o direito à diversidade, para a formação 

de profissionais gestores e docentes da rede pública Estadual e Municipal do 

Brasil (MEC, SEESP, 2003); em 2004, a cartilha lançada pelo Ministério 

Público Federal, tratando do “acesso de alunos com deficiência às escolas e 

classes comuns da rede regular de ensino; nesse mesmo ano, o Decreto nº 

5.296, regulamentando as Leis nº 10.048, de 08 de novembro de 2000, que dá 

prioridade de atendimento às pessoas com deficiência, e a nº 10.098, de 19 de 

dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a 

promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida, e dá outras providências. 

Em 2007, o Plano Nacional de Educação, lançado pelo Ministério da 

Educação (MEC), e o Decreto nº 6094, que dispõem sobre a implementação do 

Plano de Metas, Compromisso Todos pela Educação, pela União Federal, em 

regime de colaboração com Municípios, Distrito Federal e Estados, e a 

participação das famílias e da comunidade, mediante programas e ações de 

assistência técnica e financeira, visando a mobilização social pela melhoria da 

qualidade da educação básica (BRASIL, 2007); nesse mesmo ano, o MEC 

implanta as Salas de Recursos Multifuncionais; em 2008, a Política Nacional de 

Educação Especial – PNEE – EI/08, na perspectiva inclusiva, lançada pelo 

Ministério da Educação; nesse mesmo ano, o Decreto nº 6.571/08 dispõe sobre 

o apoio financeiro e técnico, com a finalidade de ampliar a oferta do 

Atendimento Especial Especializado em conformidade com o público-alvo 

mencionado na PNEE-EI/08.9 

Ressalve-se que o PNEE-EI/08 não teve força, pois se tratava de um 

documento orientador das diretrizes. E, finalmente, o Conselho Nacional de 

Educação e a Câmara de Educação Básica, em 2009, instituem as diretrizes 

                                                           
9 Esse movimento de reestruturação já era percebido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
de 1996, que definiu conceitos e outras alterações na modalidade Educação Especial  provocados pela 
Lei  nº 12.796, de 4 de abril de 2013 (BRASIL, 2013). 
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operacionais para o atendimento da educação especial – serviço especializado 

– na educação básica através do Parecer CNE/CEB nº 13, conforme a 

Resolução CNE/CEB nº 4/2009, dando as mesmas providências, ano em que 

também ocorre a promulgação da Convenção Internacional das pessoas com 

deficiência. 

Já nesta década, o Decreto 7.611/2011, em seu parágrafo III do artigo 

5º, enfatiza a formação continuada de professores, inclusive para o 

desenvolvimento da educação bilíngue para estudantes surdos ou com 

deficiência auditiva e do ensino do braile para estudantes cegos ou com baixa 

visão (BRASIL, 2011), e nesse mesmo artigo, no parágrafo 4º, coloca a 

necessidade da produção e da distribuição de recursos educacionais para a 

acessibilidade e aprendizagem, incluindo materiais didáticos e paradidáticos 

em braile, áudio e Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, laptops com 

sintetizador de voz, softwares para comunicação alternativa e outras ajudas 

técnicas que possibilitam o acesso ao currículo (IBIDEM), dado que o uso da 

tecnologia assistiva é de suma importância para a efetivação do processo 

inclusivo.  

 É importante salientar que o professor precisa ser capacitado para a 

utilização dos recursos e para fazer as adaptações curriculares, mas, 

sobretudo, precisa sentir-se incomodado com a condição do outro. Do 

contrário, as legislações, por melhores que sejam, não surtirão efeito na prática 

inclusiva. 

 
Para muitos educadores (regentes de turmas, coordenadores 
pedagógicos, orientadores, supervisores, gestores 
educacionais), a inclusão em educação, sem levar em conta 
esses e outros dados, é entendida como sinônimo de 
movimentação de todos os alunos das classes ou das escolas 
especiais para o ensino regular, pressupondo-se que a simples 
inserção desses alunos nas turmas ditas comuns significa que 
estão incluídos e integrados com seus pares “normais” e 
exercendo seu direito de cidadania de apropriação e 
construção do saber e do saber fazer. (CARVALHO, p.87, 
2011) 

 

Os avanços e os retrocessos que vive a educação especial brasileira 

apontam para uma história de descaso e conservadorismo educacional, 
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levando-a a relutar em tratar a diversidade humana como algo “normal”. É 

necessário reagir contra essa educação conservadora e preconceituosa. 

Ignorar a necessidade de mudanças de paradigmas é persistir em erros 

históricos que poderão repercutir mundialmente no descaso com o direito à 

educação especial. Mesmo com todas as intenções legisladas em relação à 

educação especial, isso não significa que ela realmente esteja sendo cumprida. 

A educação deve ser imparcial e reconhecer o direito de cada um, pois ela é 

um direito humano. 

As legislações federais sinalizam para a educação especial na rede 

regular de ensino, todavia a inserção do aluno com deficiência em sala comum 

não caracteriza inclusão e integração. Segundo a professora Luciana Ruiz10, 

do Instituto de Cegos Padre Chico – IPC, é comum a busca por vagas nas 

escolas especiais por alunos que estavam matriculados na rede regular de 

ensino. Eles chegam ao IPC não só insatisfeitos com o atendimento que 

recebiam, mas também com grande defasagem na leitura e na escrita braile 

(no caso da deficiência visual). 

 

3.4  Caminhos da educação infantil  
 

O Plano Nacional de Educação PNE – Lei nº 8.530, votado com atraso 

em 2011(sancionado em 2014), visa às metas para a educação nacional no 

decênio. Diferentemente do anterior, que tinha 296 metas, o atual tem somente 

20. Dentre as abordagens que podem ajudar a entender o cenário da educação 

do deficiente visual, iniciaremos nosso estudo pela Educação Infantil, que vem 

sendo criticada pela falta de vagas, principalmente para crianças de zero a três 

anos, e que está entre as quatro metas relacionadas ao acesso à Educação 

Básica, a qual servirá de aporte para a discussão do capítulo III sobre o direito 

à educação. 

A primeira meta fala sobre universalizar a Educação Infantil de 4 a 5 

anos até 2016, ampliando sua oferta em 50% até 2020 para crianças de 0 a 3 
                                                           
10 Em depoimento verbal, quando da visita pela pesquisadora ao Instituto de Cegos Padre Chico, março de 2013. 
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anos. Ela deve ser vista como o alicerce fundamental para a educação básica. 

É importante ouvir os apelos de nossas crianças. Elas têm direito à educação, 

a ter infância. A escola tem papel fundamental na valorização do pensar 

infantil: o ambiente deve ser favorável ao seu crescimento, promovendo 

múltiplas interações culturais, com humanização e equidade como direito 

indistinto de todos.  Segundo o Anuário Brasileiro de Educação Básica 2013,  

 

O percentual de crianças de 0 a 3 anos matriculadas em 
creches e de crianças de 4 e 5 anos que frequentam Pré-
Escola aumenta a cada ano. Em 2011, o atendimento chegou a 
81,7% das crianças de 4 e 5 anos. No entanto, o horizonte de 
universalização da Pré-Escola, proposto no texto do Plano 
Nacional de Educação (PNE), ainda está distante. E, quando 
se trata das creches, persistem filas à espera de vagas em 
muitas cidades brasileiras - sem que sequer haja um 
dimensionamento da demanda. 

  

Em 2011, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Educação – 

PNAD, para o documento “Todos pela Educação”, apontou que das crianças 

em idade de creche, 75,5% eram brancas e amarelas, e 20,5% negras e 

pardas. Isso confirma a exclusão por cor e região. Essa mesma pesquisa 

apontou que cerca de um milhão de crianças em idade pré-escolar de 4 e 5 

anos estão fora da escola, o que caracteriza a necessidade de um trabalho 

muito maior dos governantes para elevar essa porcentagem de matrículas e, 

sucessivamente, as da creche. Para Corsino (2009), a mesma globalização 

que difunde a ideia universal de infância e do que se considera melhor para as 

crianças desnuda as desigualdades que envolvem a infância hoje.  

A educação infantil é administrada pelos Municípios, todavia isso não 

deve ser justificativa para questões regionais. Para que as metas de matrículas 

sejam alcançadas, é necessário um envolvimento maior na administração 

financeira dos investimentos destinados à educação infantil pública.  

Os usuários das escolas privadas exigem qualidade no atendimento, 

boas instalações e professores bem formados com capacitação. Essas 

exigências impulsionam o mercado a uma movimentação constante para 

manter seus “clientes”. Nesse sentido, as classes populares, porém, ficam à 



66 

 

mercê das políticas públicas e, no seu vácuo, aos serviços comunitários e/ou 

filantrópicos improvisados (NUNES, 2009, p. 23). 

 
 
 

Gráfico 1- Educação Infantil 
Matriculados por etapa de ensino e região 

 

Fonte: PNAD – 2011 Todos Pela Educação Apud. Anuário da Educação Básica 2013 

 

É evidente, no gráfico 1, que a Região Sudeste tem maior número de 

crianças matriculadas na Educação Infantil, mas  ele não aponta a quantidade 

de vagas ofertadas por região e qual a população na fila de espera. 

Diferentemente do passado, as escolas infantis não estão mais ligadas à 

classe social, às mães que necessitam de espaço para deixar a criança para 

trabalhar, à higienização. A educação infantil é um lugar de socialização, de 

convivência, de trocas e interações, de afetos, de ampliação e inserção 

sociocultural, de constituição de identidade e de subjetividade (CORSINO, 

2009, p. 03).  

A segunda meta prevê a universalização do ensino fundamental de 9 

anos para toda a população, de 6 a 14 anos, e pretende que pelo menos 95% 

dos discentes o concluam em idade adequada, criando mecanismos para o 

acompanhamento de cada aluno até 2020. 
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Nessa trajetória em torno da construção de políticas públicas 
de atendimento à educação infantil, percebemos a existência 
de diversos pontos que foram mais ou menos privilegiados, de 
acordo com a região e o contexto em que foram circunscritos, e 
que nos ajudam a pensar a situação da institucionalização da 
educação no Brasil (NUNES, 2009, p. 34). 

 
A terceira meta pretende universalizar, até 2016, as matrículas e o 

atendimento aos alunos de idade entre 15 e 17 anos, elevando até 2020 a taxa 

de matrícula para 85%, o que é um grande desafio, devido à grande evasão.  

A quarta meta fala sobre universalizar a matrícula e o atendimento 

escolar aos estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, na rede regular de 

ensino para as idades de 4 a 17 anos. Essa meta não inclui as crianças com 

essas especificidades que frequentam as creches.  

O Gráfico 2 relaciona-se à Educação Infantil de 4 e 5 anos. 

 

Gráfico 2- Educação Especial 
Matriculados na Educação Infantil 2007-2011 

 

Fonte: PNAD – 2011 Todos Pela Educação Apud. Anuário da Educação Básica 2013  

 

Ele mostra as matrículas na Educação Especial - Infantil no Brasil, 

entretanto isso não significa qualidade na inclusão desses alunos. Em São 



68 

 

Paulo, mesmo com esse crescimento, ainda é insuficiente o número de escolas 

com Salas de Apoio à Inclusão – SAAIs. O município amarga a dificuldade pelo 

cumprimento: a meta ainda está muito longe de ser atingida. A busca por vagas 

em creches continua sendo um transtorno para as mães. Segundo a Secretaria 

Municipal de Educação de São Paulo, a lista foi de 110.639 matrículas, em 

2013 para 128.519 entre março e junho de 2014. 

O Gráfico 3 deixa claro que a prefeitura não divulgou os dados  da busca 

por matrículas de fevereiro, novembro e dezembro de 2013 e de fevereiro, abril 

e maio de 2014. 
 

Gráfico 3-Educação Infantil- Demanda do prefeito atual – 2013-2014 

 

              Fonte: Secretaria Municipal de Educação 

O aumento de 16,16% de matrículas mostra a necessidade da 

construção de novos equipamentos para abarcar a demanda de zero a três 

anos, uma questão de gestão pública. 

Pensando na administração da Educação Infantil, a criança da creche 

que esteja também dentro da modalidade da educação especial deve ter seus 

direitos guardados e segurados. No município de São Paulo, a Lei Orgânica, 

promulgada em 4 de abril de 1990 e publicada no Diário Oficial do Município 

(D.O.M.) de 6 de abril de 1990 (artigos 200 a 211), traz em seu art. 200: 
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A educação ministrada com base nos princípios estabelecidos 
na Constituição da República, na Constituição Estadual e nesta 
Lei Orgânica, e inspirada nos sentimentos de igualdade, 
liberdade e solidariedade, será responsabilidade do Município 
de São Paulo, que a organizará como sistema destinado à 
universalização do ensino fundamental e da educação infantil. 

§ 4º - O Plano Municipal de Educação atenderá ao disposto na 
Lei Federal nº 9.394/96 e será complementado por um 
programa de educação inclusiva cujo custeio utilizará recursos 
que excedam ao mínimo estabelecido no artigo 212, § 4º, da 
Constituição Federal. 

 § 5º - A lei definirá as ações que integrarão o programa de 
educação inclusiva referido no parágrafo anterior. 
(acrescentados pela Emenda 24/01). 

 

Em consonância com as metas traçadas para o próximo decênio pelo 

PNE, para a educação infantil e creche, é necessário incluir nesse discurso de 

universalização de educação para “todos” o olhar inclusivo para a modalidade 

da educação especial na rede regular de ensino já a partir da creche, ponto 

que retomaremos no próximo capítulo.   

O olhar desatento para as creches é percebido nessa mesma lei, art. 

201 § 1º: a educação infantil, integrada ao sistema de ensino, respeitará as 

características próprias dessa faixa etária, garantindo um processo contínuo de 

educação básica. Quando fala de integrada, refere-se à população a partir dos 

quatro anos, não menciona as crianças de zero a três anos. 

A Educação Especial e suas especificações quanto ao investimento 

financeiro são aspectos abordados pelo Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação – FUNDEB –, criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006 e 

regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007, em 

substituição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF –, que vigorou de 

1998 a 2006 (BRASIL/FNDE, 2014). 

Os alunos que se enquadram na modalidade educação especial 

recebem seus benefícios do FUNDEB, que são estendidos para melhorar a 
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formação continuada dos professores especialistas, ampliar a oferta de vagas 

inclusivas da rede pública, fomentar o programa nacional de acessibilidade e 

adequação arquitetônica nas escolas públicas, oferecer transporte gratuito, 

material didático e recursos de tecnologia assistiva e educação bilíngue em 

Língua Portuguesa e Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, promovendo a 

articulação entre a classe regular e as salas multifuncionais na própria unidade 

escolar ou em convênio com instituições especializadas (MEC, 2014). 

É necessário dimensionar com exatidão as questões do atendimento da 

educação infantil e sua extensão de modalidade especial de zero a cinco anos. 

Não se pode esperar que a criança seja vista somente a partir dos quatro anos 

para ser “assistida” nas escolas infantis: a intervenção precoce deve ocorrer 

nas creches, e é uma etapa que fará diferença na vida das crianças com 

deficiência. Além disso, tendem a confundir o entendimento das diretrizes e 

normas traçadas, o que, por consequência, acarreta prejuízo à qualidade dos 

serviços prestados (MAZZOTTA, 2005, p. 199), que, nas creches, ainda estão 

pautados na higienização. 

Dessa forma, no próximo capítulo buscaremos abordar a educação 

infantil na modalidade inclusiva como um direito, a fim de entendermos o 

panorama nacional e as ações tomadas pelo Município de São Paulo em 

relação à inclusão e à integração como direito da criança cega congênita. 
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4 EDUCAÇÃO ESPECIAL COMO DIREITO: PILARES 
PARA A EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA 
 

4.1 Direito da pessoa com deficiência 
 

A compreensão sobre o direito da pessoa com deficiência destaca, cada 

vez mais, a urgência de mudanças significativas para o alcance da cidadania 

plena, o respeito e a inclusão. O desafio da sociedade atual é cumprir as 

necessidades de seu povo. Portanto, para que a inclusão escolar e social 

ocorra, é necessário abandonar preconceitos, discriminações, barreiras 

arquitetônicas e sociais, culturais ou individuais e respeitar as necessidades 

das pessoas com deficiência, com acesso aos serviços públicos de qualidade,  

evitando o desgaste do termo inclusão escolar. A mudança constitui-se em um 

possível reparo das antigas desigualdades, que historicamente apontam os 

problemas com a educação para todos, incluindo aqui o direito fundamental à 

educação das crianças com deficiência visual congênita a partir da Educação 

Infantil.   

Nesse sentido, faz-se necessária uma visão inicial do direito 

fundamental à educação, que, à luz das legislações, formam um conjunto de 

direitos subjetivos ressaltados na Carta Magna. 

 

4.2 Educação como direito do ser humano 
 

A Constituição Federal de 1988 menciona, dentre outros direitos, no 

Art.6º, “Caput”, o Direito Fundamental à Educação de Natureza Social. Ainda 

no Art. 205 previu seus objetivos – o pleno desenvolvimento da pessoa 

humana e seu preparo para exercer sua cidadania e a qualificação para o 

trabalho. (Texto consolidado até a Emenda Constitucional nº 76, de 

28.11.2013). (BRASIL, 1988). 

A Educação é essencial para fundamentar a construção da 

cidadania plena e efetiva, refletindo também sobre direitos mais abrangentes 
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dentro do sistema educacional brasileiro, assegurando as necessidades 

individuais. A educação como necessidade de vida, vinculada aos valores 

morais, religiosos e aos costumes, surge como possibilidade de 

desenvolvimento da pessoa, como direito do cidadão e direito social 

fundamental para o exercício da cidadania. (JOAQUIM, 2009. p.22) 

Os debates acerca da educação para todos e de qualidade é tema de 

discussão constante. Pesquisas internacionais do perfil da escolarização da 

população apresentam o desempenho do Brasil como um dos piores do 

mundo.  Apenas 22% dos ingressantes concluem o ensino fundamental de oito 

anos e somente 39% atingem a 5ª série11 (OLIVEIRA, 1999, p. 61).   

Segundo o Relatório de Monitoramento Global da Educação para Todos 

– 2011, elaborado pela UNESCO, o Brasil continua em 88º lugar no ranking 

entre 127 países pesquisados. Os resultados apontam que, apesar dos 

esforços que o Brasil tem feito com investimentos financeiros, existem cerca de 

17 milhões de pessoas analfabetas e 600 mil crianças fora da escola12.   

O Brasil precisa alcançar, até 2015, os seis objetivos aprovados durante 

a Conferência de Dakar de 2000: cuidados na primeira infância e educação; 

educação primária universal (EPU); habilidades para jovens e adultos; 

alfabetização de adultos; paridade e igualdade de gênero; qualidade da 

educação (UNESCO, 2011). 

Observa-se, ainda, que existe um longo caminho com grandes desafios 

para que a educação brasileira consiga melhorar os índices de qualidade, 

acabar com o problema do analfabetismo e da falta de vagas para crianças em 

idade escolar e efetivar a questão da inclusão das crianças com deficiência na 

rede regular de ensino. Para que isso ocorra, é necessário propugnar que em 

nosso país todos possam ter conhecimentos de seus direitos, algo ligado 

inextricavelmente ao direito à educação (FISCHMANN, 2009, p. 165). 

                                                           
11 No município de São Paulo atualmente o Ensino Fundamental, está dividido em ciclos: o de Alfabetização (1º, 
2º e 3º anos), o Interdisciplinar (4º, 5º, e 6º anos) e o Autoral (7º, 8º e 9º anos). Trata-se da reorganização curricular 
do Ensino Fundamental de 9 anos.  

12 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/saber/882676-brasil-fica-no-88-lugar-em-ranking-de-educacao-
da-unesco.shtml>. Acesso em 14/07/2014 17:25 

 

http://www1.folha.uol.com.br/saber/882676-brasil-fica-no-88-lugar-em-ranking-de-educacao-da-unesco.shtml%3e.%20Acesso%20em%2014/07/2014%2017:25
http://www1.folha.uol.com.br/saber/882676-brasil-fica-no-88-lugar-em-ranking-de-educacao-da-unesco.shtml%3e.%20Acesso%20em%2014/07/2014%2017:25
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Todo homem deve buscar incessantemente seus direitos fundamentais, 

fazendo com que esses direitos, conforme a Constituição Federal, sejam, 

essencialmente, certificados e considerados pelos seus iguais, na busca pela 

prática cidadã. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, Art. 6º, 

toda pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecida como 

pessoa perante a lei (ONU, 1948). 

Constitucionalmente, a Educação é um direito “público subjetivo”, sendo 

uma norma legal que resguarda os interesses individuais quando esses 

compatibilizam com o interesse público; ou seja, analisando a situação, o 

indivíduo pode fazer funcionar as relações que o Estado tem com a sociedade 

e tudo que envolve sua administração, desde que essas intervenções não se 

choquem com os interesses de todos, o que, de acordo com Anísio Teixeira, 

constitui-se numa democracia. Ainda segundo o autor, 

 
O direito à educação faz-se um direito de todos, porque a 
educação já não é um processo de especialização de alguns 
para certas funções na sociedade, mas a formação de cada um 
e de todos para sua contribuição à sociedade integrada e 
nacional, que se está constituindo com a modificação do tipo 
de trabalho e do tipo de relações humanas. Dizer-se que a 
educação é um direito é o reconhecimento formal e expresso 
de que a educação é um interesse público a ser promovido 
pela lei (1996, p.60). 
 

 

Seguindo o pensamento crítico de Anísio Teixeira, a escola não pode ser 

pensada e centrada para os grandes centros urbanos. Ela necessita respeitar 

todas as regiões brasileiras, com suas especificidades e culturas – não 

podemos acreditar que o ser humano seja “homogêneo” 13; que não possa ser 

livre para construir seu pensamento e sua fala.  

A educação é fundamental para a vida, alimenta o homem para construir 

sua liberdade e é, sem dúvida, a porta para a reconstrução brasileira.  

Para Paulo Freire, a renovação tem grande importância na construção e 

reconstrução dos caminhos do ser humano. Uma das qualidades mais 

importantes do homem novo e da mulher nova é a certeza que têm de que não 

                                                           
13 No sentido de igualdade e de possibilidade de transformá-lo em ser não pensante, sem possibilidade de fazer 
suas próprias escolhas.  



74 

 

podem parar de caminhar e a certeza de que cedo o novo fica velho se não se 

renovarem (IBIDEM, 1994, p.86). Portanto, a reconstrução de um país está 

diretamente ligada à educação de seu povo.  

Rubem Alves14 em sua obra Gaiolas e Asas (2004) adverte sobre a 

importância da construção da liberdade, que depende de uma escola 

emancipadora e transformadora, que dê asas ao discente, efetivando a 

educação como fundamental no processo emancipatório individual, dando 

suporte para que o indivíduo se liberte das convicções decoradas, dos ditados 

prontos e o conduza a refletir.  

A constatação das pretensões de todos, pela lei, fortalece e preserva a 

liberdade em geral, evitando que se torne direito privado. De acordo com a Lei, 

a educação, no sistema brasileiro, público ou privado, deve ser ofertada a 

todos, conforme as possibilidades de cada classe social, o que não pode ser 

entendido como fator de limitação da população que frequenta a escola 

pública, como prejuízo nos níveis de competência e currículo. Assim, o sistema 

de ensino (aqui o entendemos público ou privado) deve adequar-se às 

necessidades do aluno e às exigências de uma sociedade competitiva, tenha o 

aluno deficiência ou não. 

A escola tem de ter um olhar crítico para inclusão: a história da 

humanidade revela, com muita clareza, que nenhuma sociedade se constitui 

bem-sucedida, se não favorecer, em todas as áreas da convivência humana, o 

respeito à diversidade que a constitui (BRASIL, 2004, p.7).  

A escola e os profissionais que nela atuam precisam entender que a 

sociedade espera deles um compromisso social e profissional. A mudança que 

todos esperam que ocorra será conquistada com uma educação de qualidade – 

não estamos eximindo a parcela de culpa dos governantes, que deveriam 

investir mais na educação. Todavia, não há como negar uma relação especial 

entre o direito (lei) e a educação e a necessidade de seu conhecimento para o 

pleno desenvolvimento de suas atividades, apesar do desconhecimento de 

aspectos específicos da parte de muitos educadores, o que pode gerar 

posturas de resistência a essa novidade (PALMA FILHO, p. 5). Não cabe mais 

o discurso de que o professor não conhece a legislação educacional, 
                                                           
14 Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. 
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principalmente os concursados, pois todo concurso para professor da rede 

pública municipal de São Paulo exige conhecimento das legislações 

educacionais, dentre elas a Modalidade Educação Especial. 

A mudança docente exige esforço, demanda a autoavaliação sobre o 

que ele, professor, define como concepção pedagógica. Para produzir 

mudanças, é necessário um trabalho democrático a serviço da sociedade, de 

todos, sem preconceitos (VALADARES, 2012, p. 43). 

Para que a educação seja transformadora, é necessário que os 

professores se conscientizem da importância de seu papel como agentes da 

mudança, pois mudar implica uma prática reflexiva, um olhar crítico, com 

objetivos e metas que privilegiem o aluno, a fim de re-construir, re-totalizar os 

fazeres pedagógicos, substituir a indiferença por solidariedade, igualdade, 

diversidade, participação, liberdade, etc. (IDEM).   

O compromisso da profissão docente vai além das salas de aula, precisa 

de engajamento, de amor e paixão, respeitar o conhecimento prévio do 

discente, respeitar sua história e a cultura que o cerca, condição essencial para 

a formação para a cidadania.  

É importante lembrar que os investimentos na educação e salários 

dignos aos professores também fazem parte dos direitos. Entretanto, o que 

dizer do atendimento a esses direitos no Brasil, quando se sabe que grande 

parte da população se encontra em situação de clamorosa injustiça e pobreza? 

(CERQUIER MANZINI, 2010, p.19). 

 

4.3 Cidadania: direito a ter direitos  
 

 Vários são os conceitos de cidadania – uns mais simples, resultantes do 

senso comum, outros mais elaborados, apresentados pela elite pensante. Para 

Ferreira,  
a dificuldade de se conceituar cidadania vem do fato de que as 
representações que fazemos dela nem sempre correspondem 
a postulações rigorosas. Ora ela é tratada como nacionalidade, 
ora traz em si juízos de valor, aparecendo associada ao 
aspecto positivo na vida social do homem, em contraste com a 
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negatividade da não-cidadania, a marginalidade (FERREIRA, 
1993, p.19). 
 

Ferreira (1993) completa que a educação para a cidadania passa por 

ajudar o aluno a não ter medo do poder do Estado, nem tampouco ambicioná-

la como forma de subordinar seus semelhantes. 

O tratamento que damos à cidadania acaba por refletir na forma como 

damos encaminhamento a valores sociais importantes, por isso o conceito de 

cidadania deve evoluir, conferindo à sociedade a garantia dos direitos de todos, 

dentre eles a educação, essencial para a vida.  

Discutir educação como direito de todos nos leva a retomar o conceito 

de educação para a cidadania como parte fundamental para o fortalecimento 

da luta pela igualdade de oportunidades, já que a educação tem, nesse 

cenário, papel fundamental, sendo a escola o espaço no qual se deve 

favorecer, a todos os cidadãos, o acesso ao conhecimento e o 

desenvolvimento de competências, ou seja, a possibilidade de apreensão do 

conhecimento historicamente produzido pela humanidade e sua utilização no 

exercício efetivo da cidadania (BRASIL, 2004, p.07). Segundo Palma Filho, 

 
Seja como for, entendemos que a educação escolar sempre 
está a serviço de um determinado tipo de cidadania, e que é a 
pedra de toque do controle social econômico. Pode significar 
conformismo e obediência, mas, dependendo de como o 
processo educacional se desenrola na triangulação professor-
aluno-conhecimento, pode também levar ao desenvolvimento 
intelectual e aumentar a compreensão do educando em relação 
ao meio natural ou socialmente criado onde vive, e, assim, 
atuar de um modo não coercitivo, contribuindo para a formação 
de um indivíduo crítico/reflexivo. (1998, p. 101). 
 
 

Desse modo, a escola não pode ser neutra nem reproduzir na prática e 

no currículo os estigmas sociais, contribuindo para a exclusão ou coerção do 

indivíduo. 

 Historicamente, o sistema educacional brasileiro tratou a “cidadania” 

com indiferença. Os conteúdos e o planejamento também apontam para essa 

situação, que exclui e classifica o aluno no interior da escola. Há estudos que 

mostram que, dependendo de como o currículo escolar é apresentado aos 
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estudantes, sua compreensão é facilitada para alguns setores e dificultada para 

outros.  

Palma Filho (IDEM) coloca ainda que, na mesma proporção, estão as 

condições para a realização do processo de ensino aprendizagem. Dessa 

forma, a escola continua camuflada no sentido de deixar transparecer qual 

cidadão quer formar. A clássica questão do por quê e para que educar admite 

sempre várias respostas (FERREIRA, 1993. p. 05). 

A escola precisa refletir sobre qual sujeito quer formar, e que 

transformação é necessária para efetivar o direito à educação de qualidade. 

Ação fundamental para a ideia-mestra da nova cidadania é a participação 

direta da pessoa humana e do povo no processo histórico de seu 

desenvolvimento e promoção social (COMPARATO, 1993).   

A educação precisa ser entendida como fundamental para a formação 

de uma sociedade igualitária, como um direito à vida digna. Ela é a chave para 

se entender o conceito de cidadania – não se pode ensinar o que é cidadania 

quando as ações da escola continuam apontando para uma contradição entre 

discurso e prática. Frequentar os bancos da escola não significa que os 

estudantes estão tendo noção de quão fundamental é a educação – é 

necessário reconhecer se ela de igual qualidade  para todos.  

Fala-se muito em mudança de paradigmas na educação e de como 

tornar o aluno um sujeito crítico e liberto das amarras sociais, todavia o que 

diferencia os paradigmas de cidadania não é o conceito de liberdade, que em 

todos é central: a diferença reside na forma como cada um deles recepciona o 

conceito de igualdade (PALMA FILHO, 1998, p.103).  

Ao se discutir o conceito de cidadania, cabe retomar o Artigo 5º, Caput, 

da Constituição Federal 1988: 

 
(...) todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.  
 
 

A Constituição Federal dedicou cinco capítulos para definir os direitos 

fundamentais dos cidadãos, categorizando-os em individuais e coletivos. 
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Exercer a cidadania também é conhecer esses direitos e poder exercê-los. 

Portanto, para se edificar a cidadania é importante entender que todos nós 

temos direito a ter direitos. Nesse contexto está a difícil reflexão: os direitos de 

uns precisam condizer com os direitos dos outros, permitindo a todos o direito à 

vida no sentido pleno – traço básico da cidadania (CERQUIER  MANZINI, 

2010, p.21).  

A educação faz parte da vida, uma pessoa que não tem acesso à 

educação desde a infância perderá oportunidades únicas, que farão diferença 

na vida adulta. 

Só a garantia de igualdade assegurada na lei não garante os direitos à 

educação, nem à cidadania. Por outro lado direitos e deveres andam juntos, 

são indissociáveis, por isso é necessário um rigor maior no cumprimento das 

legislações educacionais. Nesse sentido, a escola, desde a Educação Infantil, 

deve inserir no currículo o conceito de cidadania, direitos e deveres, 

preparando nossas crianças para fazer seu papel de cidadão, re-planejar as 

ações que perpassam pelo planejar, que inclui escutar a criança para poder 

desenhar uma ação que amplie as suas possibilidades de produzir significados 

(CORSINO, 2009, p.117).  Dar significados às ações da criança é prepará-la 

para no futuro exercer a cidadania plena.   

Para Dallari, 

 
cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a 
possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de 
seu povo. Quem não tem cidadania está marginalizado ou 
excluído da vida social e da tomada de decisões, ficando numa 
posição de inferioridade dentro do grupo social (1998, p.14). 
 
 

 Já para Cerquier Manzini, 
 

 
(...) ação social crítica diz respeito ao exercício da cidadania 
como processo inventivo de cada um e de todos, de forma que 
possamos ter as mesmas condições comuns, regidas por 
normas legais de que possamos fazer uso igualmente. 
Avançamos daí para maior democracia (2010, p.21). 
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A cidadania pede ação dos indivíduos e de seus grupos de interesses. 

Ser cidadão implica um olhar crítico em relação aos acontecimentos sociais 

que envolvem a sociedade, pede posturas e envolvimentos em manifestações 

sociais, o voto consciente assegurando-se de cobrar dos governantes uma 

postura ética, a exigência de que as leis realmente sejam aplicadas sem 

distinção.  

Respeitar os direitos do ser humano, seja qual for sua idade ou classe 

social, é condição sine qua non para exercer a cidadania. E construir esse 

conceito demanda tempo.  

O Brasil está caminhando para garantir e guardar o direito de nossas 

crianças e adolescentes. O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – 

1990 foi um marco nesse sentido. O Estatuto surge antes da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional nº 9394/96, e cumpre o mesmo que está no 

Artigo 227 da Constituição Federal de 1988 (Texto consolidado até a Emenda 

Constitucional nº 66 de 13 de julho de 2010):  

 
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.15 

 
  

É dever constitucional do Estado oferecer a Educação Especial, mas, 

sobretudo, cobrar e zelar para que ela se torne digna, como direito 

fundamental, para que o aluno com deficiência possa exercer seu direito à 

cidadania. A pessoa com deficiência precisa participar dos espaços públicos, e 

a escola é o primeiro espaço que deve auxiliar nesse processo. As pessoas 

com deficiência devem ser tratadas como aquelas que não têm deficiência, e 

às famílias cabe o papel de lutar para que seus filhos tenham o direito de viver 

à luz de suas próprias especificidades (CLAUS OFFE, 1984 apud 

FERREIRA,1993, p. 21). 

                                                           
15 O dever de cuidar de nossas crianças e adolescentes e protegê-los é uma realidade que envolve todas 
as crianças, por isso incluo aqui os protagonistas desta pesquisa. 
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 4.4 Educação especial: questão de cidadania 

 

A Constituição Federal de 1988 preconiza o ideal de que todos devem 

ser tratados iguais, viver em harmonia sem diferenças, e que os que forem 

tratados com desigualdade tenham o direito de recorrer à Justiça para retificar 

a discriminação recebida.  

O direito à Educação Especial como modalidade da educação é 

apontado na Lei nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, 

no Art. 58, parágrafo 3º: a oferta da educação especial, dever constitucional do 

Estado, tem início na faixa etária de zero a cinco anos, durante a Educação 

Infantil (BRASIL, 1996).  

A sociedade atual oscila entre debates sobre a diversidade e a falta de 

valores morais e éticos. Os conflitos de interesses diversos acentuam as 

características da sociedade capitalista, colocando em jogo a dignidade 

humana. Todos têm o direito de pertencer ao meio em que vivem. Aprender a 

conviver e entender as diversidades humanas é essencial para a construção da 

liberdade. Ser cidadão é ter direito de ser homem, é pertencer à humanidade. A 

exclusão de uma parcela da população do acesso à cidadania impossibilita o 

caráter ético na sociedade. A cidadania só pode ser moral e efetiva se for 

universal (PAULA, 1996, p. 97).  

Poder conviver em sociedade não deveria ser tema de debates ou 

pesquisas. O direito de ir e vir deveria ser respeitado. Infelizmente, nos tempos 

em que vivemos, o perfil do ser humano ideal vinculado nos meios de 

comunicação não combina com a realidade. Os estereótipos que surgem a 

cada “virada” da “moda” se distanciam do que pensamos em relação às 

diferenças. A indústria do capitalismo cada vez mais quer vender a ideia de 

homens homogêneos, pois ser feliz sempre está acorrentado à aquisição de 

bens e a uma boa imagem. Os estigmas à pessoa com deficiência, o 

desrespeito à sua singularidade e a manutenção de práticas segregativas 

determinadas pela sociedade implicam o abandono de princípios éticos e a 

falência da moralidade. (PAULA, 1996, p.98). 
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Há urgência em minimizar os efeitos dos padrões sociais impostos. 

Nesse sentido, a escola e os movimentos sociais que lutam por minorias 

marginalizadas têm papel importante na busca do respeito aos excluídos. A 

escola tem dever de transpor o quadro atual, sendo ela a base de uma 

sociedade. A construção da cidadania deve começar na base social, deve ter 

um cunho popular e incluir intencionalmente a todos (BOFF, 2000, p. 53). 

É importante que a escola assuma seu papel de articuladora no 

processo educativo, a fim de edificar a inclusão e a integração daqueles que 

historicamente foram rechaçados pela humanidade. 

Não pode haver uma dissociação entre Educação Especial e a 

Educação chamada “Regular”. Indubitavelmente, educar é preparar para a 

vida, é questão fundamental para todos, independentemente de qual 

nomenclatura recebe no Sistema de Ensino. Do contrário, ao separarmos os 

indivíduos por modalidades, classes ou rótulos na escola, facilitamos para que 

a ação educativa fracasse.  

A Educação Especial pode se tornar ou não um instrumento 

transformador desses indivíduos em cidadãos, de acordo com os princípios 

éticos que forem utilizados na prática educacional. Esse modelo pode ou não 

contribuir para a inclusão das pessoas com deficiência: o resgate da ética na 

Educação Especial é o desafio moral ao qual o educador não pode se furtar 

(PAULA, 1996, p. 101). 

A inclusão escolar e social não é mais uma questão de falta de 

legislação, mas a ausência de conscientização sobre os direitos e deveres de 

todos. Isso diz respeito também à inclusão do deficiente visual na escola desde 

a infância. A Educação Infantil é fundamental para o desenvolvimento de 

qualquer criança, garantindo suas necessidades e suas especificidades. É um 

espaço que complementa a infância, é o direito de ser criança, direito à 

brincadeira, a socializar, a fazer amigos, a criar, a aprender e a crescer com 

dignidade. É 
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(...) um oásis, um lugar onde se torna criança, onde não se 
trabalha, onde se pode crescer, sem deixar de ser criança, 
onde se descobre (e se conhece) o mundo através do brincar, 
das relações mais variadas com o ambiente, com os objetos e 
as pessoas, principalmente entre elas: as crianças. (FARIA, 
2003, p. 77). 
 

 

A Educação Infantil, na modalidade especial, não pode ser diferente. A 

criança com deficiência tem necessidades e direitos como qualquer outra, 

precisa viver a infância na sua plenitude, construindo sua história e sua cultura. 

O direito à educação é um direito social de cidadania genuíno, porque o 

objetivo da educação durante a infância é moldar o adulto em perspectiva 

(JOAQUIM, 2009, p. 201).  

As crianças deficientes visuais não são diferentes das outras: elas 

também necessitam de uma educação de qualidade, centrada na mediação 

para a construção do sujeito, atendendo, assim, aos princípios de cidadania.  

É notório que a inclusão das pessoas com deficiência continua sendo 

um debate constante: de um lado, os pais, que buscam na legislação a 

segurança para matricular seus filhos; de outro, professores que se queixam de 

falta de capacitação, do grande número de alunos por sala, da falta de 

materiais, dos baixos salários... Todavia, não há como negar o direito desses 

alunos: o avanço conquistado precisa ser efetivado na prática pedagógica.  

O aluno não tem culpa da forma como os governantes valorizam a 

profissão docente. Somos todos responsáveis por nossas escolhas. Assim, ao 

fechar a porta da sala de aula, o professor precisa se ver como coadjuvante 

num cenário em que o protagonista é o aluno, em que ele é o personagem 

central nessa briga de interesses. Os educadores podem e devem questionar 

esse conceito e preparar seus alunos para uma prática reivindicatória acerca 

de sua cidadania (PAULA, 1996, p.105). 

A educação da pessoa com deficiência não pode ser inferiorizada, 

infantilizada, empobrecida com atividades alienantes. A educação deve 

prepará-la para o exercício da dignidade e da cidadania. Os deficientes visuais, 

bem como outros deficientes, podem ir além do que se imagina. Um ótimo 

exemplo é o de Dorina Nowill – Presidente Emérita e Vitalícia da Fundação 
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Dorina Nowill para Cegos16, que ficou cega aos 17 anos e conseguiu com 

muita garra e perseverança estudar e criar a Fundação que leva seu nome, 

distribuindo livros falados para deficientes visuais, capacitando deficientes 

visuais para o mercado de trabalho, familiares e profissionais da educação e de 

outros setores da sociedade interessados em incluir a pessoa deficiente visual.  

Segundo Nowill, no primeiro milênio tivemos a valorização do homem; 

no segundo milênio, o despertar da consciência social e agora, no terceiro 

milênio, a responsabilidade social e o direito à cidadania (2002, p. 276).   

Em entrevista, Dorina Nowill (2008, p.170) explicou o que para ela seria 

educação: 

 
Ou é especial ou não é educação. Porque a educação tem de 
ser especial pra todos. Todos nós precisamos dentro da 
educação de aspectos que diferem. Nós temos cinco dedos 
iguais na mão? – Não. Somos todos assim tão perfeitamente 
iguais e morfologicamente iguais? – Não. Mas somos iguais em 
essência, que é o que vale, e é daí que parte o verdadeiro 
sentido da inclusão: de que nós devemos fazer parte, vamos 
ter deficiências, vamos ter dificuldades pra vencer, mas isso é 
o mundo, isso são os seres humanos. É ilusão a gente pensar 
que é tudo diferente e a educação ou é de acordo com o que o 
indivíduo precisa ou não existe. Isso é o que eu penso quando 
falo em inclusão. 
 
 
 

Nowill deixou claro que educação não pode ser diferente para as 

crianças deficientes visuais. Quando se separa “educação especial” e 

“educação regular”, estamos delimitando e limitando as pessoas, esquecendo-

nos de suas necessidades, interesses, características e tempo de 

aprendizagem. A representação que a sociedade criou e vem eternizando 

sobre as variações de educação precisam mudar.   

O ranço da educação conservadora e elitizada infelizmente ainda se faz 

presente em muitas escolas públicas: carteiras enfileiradas, professor que 

acredita ser o detentor do saber, memorização, filas, entre outros. 

Parafraseando Paulo Freire (1983): escolas que depositam em seus alunos 

conteúdos de um currículo desinteressante, que não pertence ao mundo dos 

                                                           
16 A Fundação teve início em 11 de março de 1946, a princípio como Fundação para o Livro do Cego do Brasil, e, em 
1990, passou a Fundação Dorina Nowill para Cegos. Dorina Nowill faleceu em 29 de agosto de 2010. 
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alunos, que trabalham a educação bancária. Afinal, por que ainda temos de 

mencionar situações da escola contemporânea que não combinam com o 

momento que vivemos?  

Não queremos criar modelos, porque a educação não é estática. Assim 

como as pessoas evoluem conforme suas necessidades, a escola precisa 

repensar sua prática. Não temos um modelo de pessoa, escola ou sociedade 

porque o nosso mundo é rico e assustadoramente plural na convivência com a 

diversidade (VALADARES, p. 74).  

O diálogo em torno da educação para a cidadania precisa ser proposto, 

mas é necessário ouvir as partes interessadas: famílias, alunos e profissionais 

que atuam na educação.  

Muitas vezes a escola é alvo de mudanças partidárias: a cada 

governante eleito, ações que poderiam dar certo acabam sendo esquecidas, 

por levar o nome da gestão anterior. Não é demérito preservar o que está 

dando certo – tomamos aqui a leitura daqueles que governam para uma 

realização pessoal e causa própria, e não para o povo. Claro que tal 

comportamento fere a Constituição Federal. Quando isso ocorre, significa cair 

na tirania e no arbítrio dos que têm o poder econômico e/ou político 

(CERQUIER MANZINI, 2010, p. 25). Projetos que estão dando certo devem ser 

mantidos, a educação não pode ser alvo de disputas partidárias. 

Há muito para aprender com a inclusão, sobre a humanização dos 

sujeitos como atores no contínuo processo de formação de alunos e 

professores. Toda educação é especial, a questão do respeito à diversidade 

não pode ser uma palavra da “moda”, que será substituída por outra, pois não 

somos iguais. A construção do homem cidadão não pode ser uma ideologia, 

não podemos continuar aceitando que o aluno saia da escola como entrou. A 

escassez de resultados deve servir de incentivo para a mudança.  

Uma das maiores barreiras para mudar a educação é a ausência de 

desafios, ou melhor, a neutralização de todos os desequilíbrios que eles podem 

provocar em nossa velha forma de ensinar (MANTOAN, 2006, p. 32). A 

inclusão é a oportunidade de modificarmos a dicotomia entre a educação e a 

real necessidade de vida. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Aquele que esqueceu suas utopias, sufocou suas paixões e 
perdeu a capacidade de se indignar diante de todas e qualquer 
injustiça social não é um cidadão, mas também não é um 
marginal. É apenas um NADA que a tudo nadifica (FERREIRA, 
1993). 

 

Após um longo trajeto percorrido até aqui e construído lado a lado de 

minhas inquietações, dúvidas, discussões, leituras, conversas, observações, 

além de imprevistos e decepções, é possível considerar que esse é tão 

somente o primeiro degrau de uma longa escada. Investigar a Educação 

Infantil como direito fundamental da criança cega congênita me fez entender 

que de pronto é necessário disseminar o conhecimento que adquiri, junto aos 

profissionais e às famílias de pessoas com deficiência. 

A deficiência visual, assim como outras deficiências, ainda é uma 

questão desafiadora e difícil de equacionar, entre os profissionais de educação 

e familiares das pessoas com deficiência e a falta de vagas. 

Não podemos ignorar as dificuldades existentes no trabalho dos 

professores. Situações diversas que dificultam a realização de um 

planejamento pedagógico adequado nas dependências da escola ou fora dela, 

bem como os grandes empecilhos que precisam ser resolvidos para que os 

docentes e demais profissionais da educação atuantes nas unidades escolares 

infantis se mantenham em formação contínua. Contudo, ao se decidirem por 

essa profissão, eles assumiram muitas responsabilidades para com eles 

próprios, e, principalmente, para com os discentes que ficam sob sua 

responsabilidade de educar e cuidar. Por isso é necessário que, apesar de 

todos esses obstáculos e justificativas plausíveis e legítimas, façam seu 

trabalho para atenderem melhor às necessidades de seus alunos com ou sem 

deficiência. 
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Observa-se que as matrículas nas escolas públicas cresceram. Todavia, 

ainda é grande a falta de vagas na Educação Infantil no município de São 

Paulo.  

Há evidências de que as ações em relação às políticas de inclusão estão 

expandindo, mas ainda são insuficientes. É necessário que as Salas de Apoio 

à Inclusão – SAAIs – sejam instaladas em todos os equipamentos de ensino da 

rede pública municipal. É de suma importância que ações para a concretização 

de institucionalização efetiva da Educação Infantil sejam implantadas e que o 

período de “Higienização da Infância” seja substituído por planejamento e 

ações práticas que preparem a criança para a cidadania.  

A escola precisa se preparar para receber as crianças cegas congênitas, 

e deve iniciar o seu trabalho pela formação do professor. Dado que a Educação 

Infantil é uma fase importante para a formação de mundo da criança cega 

congênita, a intervenção precoce, a socialização, as experiências com as 

crianças videntes, a construção do aprendizado, os contratos, as regras e 

muitas outras experiências auxiliarão na construção da cidadania.  

A formação de mundo (Weltbildung) nos remete à formação do ser 

humano (Menschenbildung). Na experiência da educação, as duas questões 

estão entrelaçadas e correlatas (uma depende da outra). (JOSGRlLBERG, 

2012, p. 05). 

No tocante às famílias, elas também precisam ser informadas e 

preparadas sobre a forma de como lidar com as questões da cegueira 

congênita, as possibilidades da criança, a busca por equipe multidisciplinar na 

rede de saúde, as redes de apoio conveniadas com o município e a 

importância da inserção da criança na vida escolar desde a Educação Infantil. 

Daí a necessidade de políticas públicas de acompanhamento das famílias no 

nascimento ou ainda no pré-natal, quando detectada a possibilidade de a 

criança nascer cega.  

Na revisão da literatura desta pesquisa, percebeu-se que a teoria e a 

prática estão muito distantes da realidade inclusiva. O cotidiano escolar tem 

recebido cada vez mais alunos com deficiências. E persiste o desafio de fazer 

uma inclusão que realmente faça diferença na vida do educando.  
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Não é possível continuar jogando a culpa em questões históricas, nem 

tentar encontrar falhas para passar adiante as responsabilidades, que muitas 

vezes são lançadas aos próprios alunos, ou a seus familiares, aos professores 

atuais ou anteriores, aos representantes dos órgãos governamentais, aos 

gestores e à equipe escolar. O aluno é de todos: não se precisa achar um 

culpado, mas sim encontrar soluções. O sistema escolar é uma combinação de 

procedimentos trabalhados em grupo, em que cada um tem sua 

responsabilidade, e a união das responsabilidades de todos deve ser para 

benefício do discente. 

Pode-se afirmar que o país está no caminho da inclusão digital, que as 

novas tecnologias em benefícios aos deficientes visuais vêm crescendo, que 

somente é necessário mais investimento, para que se torne mais acessível 

financeiramente para todos. Todavia, muito ainda está longe de ser alcançado: 

o cão guia, por exemplo, que é tão importante para a autonomia do deficiente 

visual, é algo que ainda está muito distante de se concretizar, conforme 

mencionado no capítulo I.   

A Constituição Cidadã de 1988 trouxe mais amparo às crianças e às 

pessoas com deficiência, o acesso e permanência na escola tornou-se um 

direito fundamental para a formação da cidadania. Cidadania que só pode ser 

construída com uma escola de qualidade que abarque interesses diversos e 

respeite as individualidades e a diversidade. O direito de frequentar uma escola 

é como o direito à vida, tamanha sua importância para formação humana.   

A escola é importante na transformação do indivíduo, na luta pelo 

cumprimento de seus direitos. A educação é pilar fundamental para construção 

de uma sociedade mais igualitária, justa e diversa. Um país que não se 

preocupa com a educação não respeita o seu povo. Nesse sentido, há um 

longo caminho a percorrer na luta pela inclusão – a consolidação do direito à 

educação ainda parece distante.  

Povo sem educação é um povo sem rumo, sem referência, sem opinião: 

segue uma marcha, sem saber o que está reivindicando.  

Desse modo, ao se pensar em educação do deficiente visual congênito, 

é necessário buscar a compreensão de ser humano, de construção de mundo, 

de respeito, de direito e de cidadania. É preciso incessantemente buscar 
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informações, incomodar-se com a situação do outro, compreender as nuances 

da educação especial, vendo nela um aporte para a educação de todos. 

Entender que a educação é um direito fundamental que deve ser encarado 

como prioridade de uma sociedade, sobretudo no papel do professor. A escola 

deve ser o lugar de exemplo e não uma mera reprodutora dos estigmas sociais. 
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ANEXO I - BREVE HISTÓRICO DE MEU CAMINHO PELO 
MESTRADO EM EDUCAÇÃO NA UNIVERSIDADE 
METODISTA DE SÃO PAULO 

 

Em agosto de 2012, iniciei o mestrado em Educação, uma 

experiência gratificante para minha prática docente. Foi no mestrado que 

aprendi a sistematizar meus estudos, que entrei em contato com as 

peculiaridades da pesquisa, as leituras que me levaram a reavaliar conceitos e 

criar outras possibilidades. Foi nele que reafirmei minha profissão docente, 

redescobri o prazer das discussões em grupos, os cafés com colegas 

recheados de alegria e conhecimento. O mestrado foi uma experiência que 

marcou minha vida, professores maravilhosos que contribuíram para consolidar 

a importância de minha pesquisa, principalmente os que ministraram as 

disciplinas: 

 

Teoria da Educação e Realidade Brasileira – Ministrada pela Prof.ª Dr.ª Lucia 

Villas Bôas, além de permitir um olhar mais aprofundado em torno da educação 

brasileira e a crise sociocultural atual, abordou as transformações históricas e 

em andamento, o pensamento de alguns representantes e suas teorias 

pedagógicas, passando por cenários políticos frente aos paradigmas da 

educação, bem como sobre seus avanços e recuos.  

 

Abordagens Filosóficas da Educação – Ministrada pelo Prof. Dr. Jean 

Lauand, a disciplina buscou, a partir da uma leitura epistemológica, responder 

aos desafios contemporâneos dos modelos e das práticas educativas, 

problematizando filosofia, pedagogia e educação.  

 

Seminários de Pesquisa – Sob a supervisão da Prof.ª Dr.ª Zeila de Brito F. 

Demartini, voltamos nosso olhar para a pesquisa em educação e seus diversos 
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instrumentos, compartilhando o início de nossa trajetória no grupo, que foi de 

grande valia para engrandecer nossa pesquisa pessoal.  

 

Seminário Temático: Educação Não Escolar – Questões atuais – Também 

sob a supervisão da Prof.ª Dr.ª Zeila de Brito F Demartini, o seminário nos 

permitiu discutir os conceitos e as experiências da educação formal e não 

formal, as pesquisas incorporadas à formação docente e a educação em 

diferentes contextos.  

 

Seminário Temático: Educação Superior e Educação a Distância – Sob a 

supervisão da Prof.ª Dr.ª Norinês Panicacci Bahia, tivemos um olhar 

aprofundado em relação à educação a distância, sua população, os desafios da 

formação superior – graduação e pós-graduação – em EAD, os desafios que se 

mostram frente à formação e à atuação dos docentes que partilham esse 

contexto na educação superior.  

 

Pesquisa em Educação – Sob a supervisão da Prof.ª Dr.ª Marília Claret 

Geraes Duran, estudamos os objetos e os instrumentos de pesquisa, bem 

como os desafios em diferentes tipos de pesquisa, com foco maior na 

abordagem qualitativa.  

 

Seminário de Dissertação de Mestrado – Sob a supervisão da Profª Drª 

Roseli Fischmann, os mestrandos participantes apresentaram temas de 

pesquisas já concluídas que serviram para a elaboração dos projetos de 

pesquisas em andamento e as metodologias cabíveis.  

 

Fracasso Escolar: fundamentos, debates e pesquisa – Sob a supervisão do  

Prof. Dr. Roger M. de Quadros Souza, esse momento do curso foi muito 
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importante, pois permitiu discutir os diversos avanços e recuos da educação 

brasileira, sempre com base nas pesquisas por ele apresentadas, o que rendeu 

apresentações dos mestrandos que foram significativas para o fechamento do 

semestre.  

Atividades Programadas – constituem um momento importante na vida do 

mestrando, por contribuir com a pesquisa. Como o XIII Seminário Internacional: 

Filosofia e Educação – Fundamentos e Políticas, que foi organizado pelo Prof. 

Dr. Jean Lauand, com exposições admiráveis; o congresso na UFSCAR sobre 

inclusão, que foi muito importante para minha pesquisa, quando também tive a 

oportunidade de conhecer e conversar com o Prof. Dr. Marcos J.S. Mazzotta, a 

Profª Drª Elcie F. S. Masini e outros pesquisadores que discutem a Educação 

Especial. Também as mostras na Metodista me deram a oportunidade de 

conhecer as pesquisas de meus colegas e discutir sobre a educação. Além 

disso, dentre as atividades programadas, ministrei curso de braile em escolas 

particulares capacitando os professores para futuros alunos com deficiência 

visual. 

 

Seminários Avançados – Com orientação da Prof.ª Dr.ª Marília Claret Geraes 

Duran, efetuei atividades que serviram de reforço e complementação nessa 

trajetória. Cursos, leituras, pesquisas, etc. 
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ANEXO II-  MATERIAL DE APOIO PARA TRABALHAR 
COM O DEFICIENTE VISUAL 

 

Figura 8- Cela Braille 

 

Fonte: 
http://alternativainclusiva.blogspot.co

m.br/ 

Figura 9 - Globo terrestre tátil
 

Fonte: http://www.artigosespeciais.com.br/ 

Figura 10 - Teclado em Braille 

 Fonte: 
http://www.artigosespeciais.com.br/ 

Figura 11- Atlas Braille de 
Thermoform 

 

                                                           Fonte: www.ibc.gov.br 

 

 

  

 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://deficientesfisicossegundoe.files.wordpress.com/2012/03/braille2bsucata4.jpg&imgrefurl=http://deficientesfisicossegundoe.wordpress.com/2012/03/23/deficientes-visuais/&h=598&w=895&tbnid=XUTm2i3KQorV3M:&zoom=1&docid=2ozn93UYeVIwMM&ei=Ze3tU63WDu3LsAS04YHACQ&tbm=isch&ved=0CDsQMygUMBQ&iact=rc&uact=3&dur=3121&page=2&start=8&ndsp=14
http://www.civiam.com.br/civiam/index.php/necessidadesespeciais/materiais-pedagogicos-adaptado-inclusao/globo-terrestre-adaptado.html
http://www.civiam.com.br/civiam/index.php/necessidadesespeciais/materiais-pedagogicos-adaptado-inclusao/globo-terrestre-adaptado.html
http://www.civiam.com.br/civiam/index.php/necessidadesespeciais/materiais-pedagogicos-adaptado-inclusao/teclado-braille-para-deficiente-visual-ps2.html
http://www.civiam.com.br/civiam/index.php/necessidadesespeciais/materiais-pedagogicos-adaptado-inclusao/teclado-braille-para-deficiente-visual-ps2.html
http://www.civiam.com.br/civiam/index.php/necessidadesespeciais/materiais-pedagogicos-adaptado-inclusao/atlas-braille.html
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://deficientesfisicossegundoe.files.wordpress.com/2012/03/braille2bsucata4.jpg&imgrefurl=http://deficientesfisicossegundoe.wordpress.com/2012/03/23/deficientes-visuais/&h=598&w=895&tbnid=XUTm2i3KQorV3M:&zoom=1&docid=2ozn93UYeVIwMM&ei=Ze3tU63WDu3LsAS04YHACQ&tbm=isch&ved=0CDsQMygUMBQ&iact=rc&uact=3&dur=3121&page=2&start=8&ndsp=14�
http://www.civiam.com.br/civiam/index.php/necessidadesespeciais/materiais-pedagogicos-adaptado-inclusao/globo-terrestre-adaptado.html�
http://www.civiam.com.br/civiam/index.php/necessidadesespeciais/materiais-pedagogicos-adaptado-inclusao/teclado-braille-para-deficiente-visual-ps2.html�
http://www.civiam.com.br/civiam/index.php/necessidadesespeciais/materiais-pedagogicos-adaptado-inclusao/atlas-braille.html�
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Figura 12- Impressora Braille 

 

Fonte: www.civiam.com.br 

 

Figura 13- Máquina de escrever 
 Braille - Elétrica 

 

Fonte: www.civiam.com.br 

 

Figura 14- Máquina de escrever 
Braille - Manual 

 

Fonte: www.civiam.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.sempretemmais.com/wp-content/uploads/2012/04/maquina-de-escrever-em-braille-que-imprime.jpg&imgrefurl=http://www.sempretemmais.com/maquina-de-escrever-em-braille-por-tablet/&h=2304&w=3072&tbnid=kArmWTPS9rayNM:&zoom=1&docid=T8jicdiG_RaJKM&ei=9PLtU8CJM-W-sQSbuIHIDg&tbm=isch&ved=0CD4QMygPMA8&iact=rc&uact=3&dur=2941&page=2&start=5&ndsp=15
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.vidamaislivre.com.br/uploads/noticias/tecnologia/maquinaescreverbraille.jpg&imgrefurl=http://www.vidamaislivre.com.br/noticias/noticia.php?id%3D3922%26/isencao_de_impostos_para_impressoras_em_braille_podera_ser_assegurada_em_lei&h=220&w=340&tbnid=Fd3utDJ0Y0irVM:&zoom=1&docid=W_xW0yXlYetIIM&ei=9PLtU8CJM-W-sQSbuIHIDg&tbm=isch&ved=0CEIQMygTMBM&iact=rc&uact=3&dur=924&page=2&start=5&ndsp=15
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=cfupElSJ_bZw1M&tbnid=Y7e0VcGKdERjLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.digitalbegotto.com.br/lojavirtual/produtos_descricao.asp?lang%3Dpt_BR%26codigo_produto%3D95&ei=1PXtU8fbMZHfsATrsIDACw&psig=AFQjCNF2eWZXIBbkI5a35GiAhEl9ySPELQ&ust=1408190274550055
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.sempretemmais.com/wp-content/uploads/2012/04/maquina-de-escrever-em-braille-que-imprime.jpg&imgrefurl=http://www.sempretemmais.com/maquina-de-escrever-em-braille-por-tablet/&h=2304&w=3072&tbnid=kArmWTPS9rayNM:&zoom=1&docid=T8jicdiG_RaJKM&ei=9PLtU8CJM-W-sQSbuIHIDg&tbm=isch&ved=0CD4QMygPMA8&iact=rc&uact=3&dur=2941&page=2&start=5&ndsp=15�
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.vidamaislivre.com.br/uploads/noticias/tecnologia/maquinaescreverbraille.jpg&imgrefurl=http://www.vidamaislivre.com.br/noticias/noticia.php?id%3D3922%26/isencao_de_impostos_para_impressoras_em_braille_podera_ser_assegurada_em_lei&h=220&w=340&tbnid=Fd3utDJ0Y0irVM:&zoom=1&docid=W_xW0yXlYetIIM&ei=9PLtU8CJM-W-sQSbuIHIDg&tbm=isch&ved=0CEIQMygTMBM&iact=rc&uact=3&dur=924&page=2&start=5&ndsp=15�
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=cfupElSJ_bZw1M&tbnid=Y7e0VcGKdERjLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.digitalbegotto.com.br/lojavirtual/produtos_descricao.asp?lang%3Dpt_BR%26codigo_produto%3D95&ei=1PXtU8fbMZHfsATrsIDACw&psig=AFQjCNF2eWZXIBbkI5a35GiAhEl9ySPELQ&ust=1408190274550055�
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 Figura 15 - Lupa eletrônica 

               

Fonte: www.ibc.gov.br 

Figura 16 - Computador com software de voz 

      

Fonte: ntervox.nce.ufrj.br/dosvox 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_DhgaKt8EATs/S2S6WRCHeaI/AAAAAAAAI_g/nI-FMqKygRY/s320/wirelessbooktotvmagnifier.jpg&imgrefurl=http://www.fhaznew.com/2010/01/lupa-eletronica-transmite-texto-tv.html&h=248&w=300&tbnid=WSXvXflIzL-CjM:&zoom=1&docid=L_zenEKYGbOrSM&ei=xfDtU8LcLqjnsASbtIKoBw&tbm=isch&ved=0CCcQMygKMAo&iact=rc&uact=3&dur=1073&page=2&start=10&ndsp=14
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://zadante.orgfree.com/videoampliador02.jpg&imgrefurl=http://zadante.orgfree.com/pagvideoampliador01.html&h=300&w=285&tbnid=eB02R0eI7KnkeM:&zoom=1&docid=29Kqpw5lmhPkAM&ei=xfDtU8LcLqjnsASbtIKoBw&tbm=isch&ved=0CCUQMygIMAg&iact=rc&uact=3&dur=1002&page=1&start=0&ndsp=10
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.guiainclusivo.com.br/wp-content/uploads/2011/03/note.jpg&imgrefurl=http://veronicruz.blogspot.com/2011_06_01_archive.html&h=240&w=320&tbnid=8oxQ850Ydz1JWM:&zoom=1&docid=s6WGUY3TX_nm3M&ei=4vbtU7mBO4TJsQT454DADQ&tbm=isch&ved=0CGEQMyg7MDs&iact=rc&uact=3&dur=845&page=6&start=56&ndsp=14
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-3BoULV1pkbM/T7gIkIy6L3I/AAAAAAAAAGs/iakgol88KP8/s320/Dosvox.jpg&imgrefurl=http://cassia-recursostecnologicosdv.blogspot.com/2012/05/sore-o-dosvox.html&h=234&w=320&tbnid=WPnO1ex60lCpBM:&zoom=1&docid=ZLf2Iaw1bQFSoM&ei=k_PtU9XKBNHfsATpwYCIBw&tbm=isch&ved=0CDcQMygHMAc&iact=rc&uact=3&dur=1137&page=2&start=4&ndsp=12
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_DhgaKt8EATs/S2S6WRCHeaI/AAAAAAAAI_g/nI-FMqKygRY/s320/wirelessbooktotvmagnifier.jpg&imgrefurl=http://www.fhaznew.com/2010/01/lupa-eletronica-transmite-texto-tv.html&h=248&w=300&tbnid=WSXvXflIzL-CjM:&zoom=1&docid=L_zenEKYGbOrSM&ei=xfDtU8LcLqjnsASbtIKoBw&tbm=isch&ved=0CCcQMygKMAo&iact=rc&uact=3&dur=1073&page=2&start=10&ndsp=14�
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://zadante.orgfree.com/videoampliador02.jpg&imgrefurl=http://zadante.orgfree.com/pagvideoampliador01.html&h=300&w=285&tbnid=eB02R0eI7KnkeM:&zoom=1&docid=29Kqpw5lmhPkAM&ei=xfDtU8LcLqjnsASbtIKoBw&tbm=isch&ved=0CCUQMygIMAg&iact=rc&uact=3&dur=1002&page=1&start=0&ndsp=10�
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.guiainclusivo.com.br/wp-content/uploads/2011/03/note.jpg&imgrefurl=http://veronicruz.blogspot.com/2011_06_01_archive.html&h=240&w=320&tbnid=8oxQ850Ydz1JWM:&zoom=1&docid=s6WGUY3TX_nm3M&ei=4vbtU7mBO4TJsQT454DADQ&tbm=isch&ved=0CGEQMyg7MDs&iact=rc&uact=3&dur=845&page=6&start=56&ndsp=14�
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-3BoULV1pkbM/T7gIkIy6L3I/AAAAAAAAAGs/iakgol88KP8/s320/Dosvox.jpg&imgrefurl=http://cassia-recursostecnologicosdv.blogspot.com/2012/05/sore-o-dosvox.html&h=234&w=320&tbnid=WPnO1ex60lCpBM:&zoom=1&docid=ZLf2Iaw1bQFSoM&ei=k_PtU9XKBNHfsATpwYCIBw&tbm=isch&ved=0CDcQMygHMAc&iact=rc&uact=3&dur=1137&page=2&start=4&ndsp=12�
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ANEXO III - SIMBOLOGIA BRAILLE 
 

SIMBOLOGIA BRAILLE 
LETRA BRAILLE PONTOS 

A A 1 

B B 1, 2 

C C 1, 4 

D D 1, 4, 5 

E E 1, 5 

F F 1, 2, 4 

G G 1, 2. 4, 5 

H H 1, 2, 5 

I I 2, 4 

J J 
 

2, 4, 5 
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LETRA BRAILLE PONTOS 

K K 1, 3 

L L 1, 2, 3 

M M 1, 3, 4 

N N 1, 3, 4, 5 

O O 1, 3, 5 

P P 1, 2, 3, 4 

Q Q 1, 2, 3, 4, 5 

R R 1, 2, 3, 5 

S S 2, 3, 4 

T T 2, 3, 4, 5 

U U 1, 3, 6 
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V V 1, 2, 3, 6 

W W 2, 4, 5, 6 

X X 1, 3, 4, 6 

Y Y 1, 3, 4, 5, 6 

Z Z 1, 3, 5, 6 

Ç Ç 1, 2, 3, 4, 6 

 

ACENTO AGUDO 

LETRA BRAILLE PONTOS 

Á Á 1, 2, 3, 5, 6 

É É 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Í Í 3, 4 

Ó Ó 1, 3, 4 

Ú Ú 2, 3, 4, 5, 6 
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ACENTO CIRCUNFLEXO  

LETRA BRAILLE PONTOS 

Â Â 1, 6 

Ê Ê 1, 2, 6 

Ô Ô 1, 4, 5, 6 

 

TIL 

LETRA BRAILLE PONTOS 

Ã Ã 3, 4, 5 

Õ Õ 2, 4, 6 

 

CRASE 

LETRA BRAILLE PONTOS 

À À 1, 2, 4, 6 

 

TREMA 

LETRA BRAILLE PONTOS 

Ü Ü 1, 2, 5, 6 
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PONTUAÇÃO 

SINAL PONTOS 

“CELA” BRAILLE É/1, 2, 3, 4, 5, 6 

SINAL DE Nº 3, 4, 5, 6 

MAIÚSCULO 4, 6 

CAIXA ALTA 4, 6/4, 6 

PARÁGRAFO DUAS “CELAS” BRAILLE VAZIAS 

, 2 

; 2, 3 

: 2, 5 

. 3 

? 2, 6 

! 2, 3, 5 

( 1, 2, 6/3 

) 6/3, 4, 5 

“  2, 3, 6 

DESTACAR PALAVRAS 3, 5 

... 3/3/3 

- 3,6 

_ 3, 6/3, 6 

‘ 3 

/ 3, 4 

$ 5, 6 

@ 1, 5, 6 

MATEMÁTICA 

ADIÇÃO + 2, 3, 5 

SUBTRAÇÃO - 3, 6 

MULTIPLICAÇÃO X 2, 3, 6 

DIVISÃO : OU / 2, 5, 6 

IGUALDADE = 2, 3, 5,6’ 

% 4, 5, 6/3, 5, 6 

MAIOR QUE > 1, 3, 5 
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MATEMÁTICA 

MENOR QUE < 2, 4, 6 

( 1, 2, 6 

) 3, 4, 5 

[ 1, 2, 3, 5, 6 

] 2, 3, 4, 5, 6 

{ 5/1, 2, 3 

} 4, 5, 6/2 

GRAU 3, 5, 6 

CÍRCULO 2, 4, 6/1, 3, 5 

QUADRADO 4, 5, 6/1, 3, 4, 5, 6 

RETÂNGULO 1, 2, 3, 4, 6/1, 3, 4, 5, 6 

  TRIÂNGULO 4, 5, 6/2, 3, 6 

Fonte: intervox.nce.ufrj.br/~brailu/tabela%20braille.doc 
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Figura 17 - Cela de alfabeto Braille 

 

Fonte: http://www.alfabeto.net.br/alfabeto-braille/ 

 

 

Figura 18 - Cela de números em Braille 

 
Fonte: http://www.alfabeto.net.br/alfabeto-braille/ 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=SGpYXjx-aiZHbM&tbnid=C1mUlKhfzl34zM:&ved=0CAUQjRw&url=http://hojaynumeros.blogspot.com/2012_01_01_archive.html&ei=ofntU6fOHqjgsAS5nIKAAQ&bvm=bv.73231344,d.cWc&psig=AFQjCNEaiPd-sQtpujd4FvlRiu-WQHRnHA&ust=1408191185645652
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=SGpYXjx-aiZHbM&tbnid=C1mUlKhfzl34zM:&ved=0CAUQjRw&url=http://hojaynumeros.blogspot.com/2012_01_01_archive.html&ei=ofntU6fOHqjgsAS5nIKAAQ&bvm=bv.73231344,d.cWc&psig=AFQjCNEaiPd-sQtpujd4FvlRiu-WQHRnHA&ust=1408191185645652�
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