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RESUMO 

O artigo apresenta os resultados de uma pesquisa sobre a inclusão de 
portadores de necessidades especiais de aprendizagem de alunos com 
cegueira parcial ou total. O objetivo central da pesquisa foi examinar a 
realidade da inclusão de alunos com cegueira escolas municipais regulares da 
região do Campo das Vertentes. Procuramos como esta análise a verificação 
dos processos de como estão sendo implantados estes processos inclusivos 
nas escolas. Para chegarmos aos resultados pretendidos com a questão 
descrita procuramos analisar a formação e a capacitação de professores que 
atuam em sala de aula com projetos de inclusão de cegos; prosseguindo 
buscamos identificar as concepções ideológicas de inclusão desenvolvidas nas 
escolas observadas, por meio de uma observação do Projeto Político 
Pedagógico (PPP) da escola relacionando-a com à práxis educacional vivida 
por cada profissional. Finalmente foram observados os recursos técnicos e 
metodológicos disponíveis nas escolas para uso dos professores no processo 
de inclusão de tais alunos. Para se atender a essa demanda suscitada a 
metodologia utilizada foi de ordem qualitativa por meio de entrevistas 
estruturadas com professores que subsidiaram a analisa posterior. De posse 
dos dados estes foram tabulados para serem analisados em um diálogo com 
as teorias discutidas ao longo do trabalho, finalmente com uma abordagem 
descritiva buscamos trazer a tona uma realidade onde a inclusão de alunos 
com cegueira ainda se encontra bem abaixo das possibilidades percebidas 
pelos professores, bem como a falta de projetos específicos para tal inclusão 
ainda é uma realidade no cenário educacional atual. Destacamos, portanto, a 
necessidade de se trabalhar a criação de projetos que viabilizem uma melhoria 
efetiva do processo de inclusão. 
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INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa possui como tema central a inclusão de cegos na 

escola regular, buscando-se analisar a implementação de estratégias que 

permitam tal acesso na região de São João Del Rei. Desta forma o 

estabelecimento de propostas de inclusão de alunos com deficiência 

visual compreende a necessidade da escola em organizar-se, desde sua 

estrutura de funcionamento, seus princípios filosóficos e acima de tudo adequar 

seu projeto político-pedagógico. 

A escolha deste tema se justifica da decorrência de um anseio em 

analisar como a inclusão escolar tem se desenvolvido em nossa região, ou 

seja, como tem sido praticada nas escolas de ensino regular, levando em 

consideração as normatizações impostas pela lei de Diretrizes e Bases 

9394/96. Torna-se relevante destacar que a inclusão de pessoas com 

deficiências na rede regular de ensino foi uma das obrigatoriedades impostas 

por tal lei. Diante de tal constatação a escola deve se preparar para ser 

inclusiva e não apenas inseri-los em seu ambiente, esta deve ofertar condições 

reais para que realmente ocorra uma inclusão e não uma simples inserção, 

mesmo que as dificuldades ou diferenças que se apresentem sejam inúmeras. 

O reconhecimento da diversidade e a necessidade de responder 

pedagogicamente a estas diferenças tornam-se fundamental no atual contexto. 

Assegurar uma educação de qualidade a todos os alunos tem se tornado o 

grande desafio da segunda década deste século, a começar com o 

estabelecimento de um currículo adequado com os arranjos pedagógicos 

necessários, associados com estratégias de ensino eficientes e o uso de 

recursos diversificados. Esta realidade pressupõe a necessidade de 

implantação de modelos de atendimento diferenciados de acordo com as 

necessidades de cada sujeito, e dentro deste paradigma consolidado 

de ensino, o ensino de portadores de cegueira é um dos desafios a ser 

superado.  

A pesquisa aqui demonstrada teve como objetivo geral examinar a 

realidade da inclusão dos cegos nas escolas regulares da região de São João 

Del Rei, procurando verificar como vem sendo implementado este processo 

inclusivo destes sujeitos nas escolas. Na tentativa de tentar responder a esta 

questão central desenvolveram-se os objetivos específicos que abordam a 



três eixos teóricos. A análise da formação e a capacitação de professores que 

atuam em sala de aula com projetos de inclusão de cegos; a identificação das 

concepções ideológicas de inclusão desenvolvidas nas escolas observadas, 

ressaltando que nessa etapa examinou-se o Projeto Político Pedagógico (PPP) 

da escola com o objetivo de relacioná-lo à práxis educacional vivida por cada 

profissional. E por fim, a observação dos recursos técnicos e metodológicos 

disponíveis nas escolas para uso dos professores. 

O estabelecimento de um olhar diferenciado sobre a situação 

pesquisada é necessário dentro dos paradigmas atuais tendo em vista 

responder a uma questão fundamental na escola atual: Está a escola regular 

preparada e qualificada para trabalhar com alunos deficientes visuais? 

Responder a esta pergunta é o desafio fundamental da pesquisa. 

Na busca da obtenção das respostas desenvolve-se um processo de 

pesquisa que adentra o espaço escolar e dialoga com docentes e gestores das 

escolas da região. Evidencia-se que nesta situação a vivência da inclusão na 

escola é fundamental, mesmo concebendo que esta realidade ainda é muito 

distante da desejada no país. Esta constatação, de que a inclusão ainda se faz 

distante do desejado e esperado em nossas escolas, motiva a busca de 

diálogos que rompam com modelos de exclusão cristalizados em nossa 

sociedade. A verificação de que os deficientes visuais ainda são 

incapazes, ainda permanece em muitas “mentes docentes” e, com a verificação 

da realidade de que esta é uma inverdade, supera-se essa situação e constrói-

se uma nova realidade, a de que todos são capazes. 

Na execução da pesquisa realizamos pesquisas bibliográficas sobre a 

inclusão em documentos diversos, a fim de conhecer a visão de autores 

diversos que discutem a realidade da inclusão escolar em nosso país. Mostra-

se relevante a análise também de documentos normativos oficiais que 

regulamentaram a educação especial ao longo dos anos, tais como leis, 

declarações, decretos, entre outros, que subsidiaram a análise da 

realidade brasileira. Tal aparato teórico subsidia as construções que norteiam a 

pesquisa de campo a ser executada. 

Na realização da pesquisa de campo procura-se investigar a 

formação de professores para atuarem com alunos de inclusão, especialmente 

com cegos, o exame da realidade da escola e do que ela oferece aos discentes 



e docentes em sua realidade atual. Utiliza-se como abordagem a pesquisa 

qualitativa, apoiada na análise quantitativa dos dados coletados, uma vez que 

se entende que tais abordagens não se excluem, mas se complementam.  

Esperamos ao final oferecer um novo panorama sobre a situação da 

educação especial em nossa região que poderá subsidiar uma pesquisa mais 

aprofundada sobre a temática abordada. 

 

2. A Educação inclusiva no século XXI e a inclusão de alunos cegos  

Ao iniciar as discussões acerca das modificações no sistema 

educacional brasileiro que viabilizaram o processo de inclusão, precisamos 

retomar a um conceito fundamental que é a qualidade de vida, pois a inclusão 

deve em uma de suas principais vertentes, buscar qualidade de vida a todos de 

forma cidadã. Se assim nos propomos, a qualidade de vida não é entendida 

como consensual entre os pesquisadores. No entanto, a Organização Mundial 

de Saúde (OMS) define a qualidade de vida como “a percepção do indivíduo de 

sua posição na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais 

vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações” 

(DANTAS, 2003).  

A percepção do papel da escola, em nossa realidade, como uma das 

responsáveis pela diminuição das desigualdades, tem se configurado com 

destaque uma vez que ela não deve apenas inserir o aluno com necessidades 

especiais, mas proporcionar meios que garantam a aprendizagem do mesmo. 

Como destaca Sassaki (1998), a  

  

[...] inclusão escolar é uma forma de inserção em que a escola 
comum tradicional é modificada para ser capaz de acolher 
qualquer aluno incondicionalmente e de propiciar lhe uma 
educação de qualidade. Na inclusão, as pessoas 
com deficiência estudam na escola que freqüentariam se não 
fossem deficientes (SASSAKI, 1998, p. 8).  

  

Ainda nessa linha de pensamento Bueno (1998, p.20) afirma que “[...] 

não basta inserir os alunos com deficiência no ensino regular, é preciso que 

nós estruturemos para eles um serviço de qualidade”. Evidencia-se que a 

realidade da inclusão ainda é uma realidade ainda distante, haja vista a 

proposta do princípio da inclusão que pressupõe  



  

[...] o reconhecimento da necessidade de se caminhar rumo à 
escola para todos, um lugar que inclua todos os alunos, celebre 
e diferença, apóie a aprendizagem e responda às 
necessidades individuais. E a escola deve caminhar em busca 
de um espaço educacional que atenda a todos no contato com 
a diversidade que os programas educacionais devem dar 
acesso a todos à escola regular, que deve acomodar os alunos 
em uma pedagogia centrada no sujeito, capaz de satisfazer às 
suas necessidades (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994, 
p.10).  

  

O desenvolvimento da inclusão ganhou força nos últimos anos, 

especialmente com uma legislação que consolidou essa situação, assim 

todos ganharam voz, força e lugar na sociedade tanto as classes mais baixas, 

pessoas de raça e principalmente as pessoas com deficiência, trazendo para 

eles novas conquistas. A vida em sociedade deve se pautar em um estado de 

direito onde se garantam direitos e deveres. De acordo com Mantoan (2003),   

  

Todo individuo, sem exceções, deve enfrentar a sociedade de 
cabeça erguida, pois, a inclusão vem do fato de exigir uma 
mudança de paradigma social e educacional. Na perspectiva 
inclusiva, suprime-se a subdivisão dos sistemas a sociedade e 
a escola em modalidades de ensino especial e regular. As 
escolas atendem às diferenças, sem discriminar, sem trabalhar 
à parte com alguns alunos e sem estabelecer regras 
específicas para se planejar. (MANTOAN 2003, p 125)  

  

A percepção desta realidade nos leva a constatar que a inclusão social 

são ações que promovem a acessibilidade de todos de uma mesma forma, 

sem modos, maneiras, formas, com distinções ou descriminações, fator muito 

importantíssimo para a vida de qualquer indivíduo.  

  

2.1 Breve panorama da legislação brasileira  

Sobre essa seguridade, Leite e Silva (2006, p. 14) nos apontam que 

existem normas ordenativas para o processo de inclusão, apesar de estarem 

em grande parte voltada para a educação básica, ainda se apresentam 

insuficientes quando voltadas a nível superior também.  

  

A existência de uma legislação brasileira, considerada 
avançada por formuladores de políticas educacionais, mesmo 



que mais direcionadas para o ensino básico já caracteriza um 
grande passo no caminho da escola inclusiva, uma vez que 
amplia o debate sobre o tema e acaba atingindo também ao 
ensino de nível superior. .(LEITE e SILVA, 2006, p. 14)  

   

Dentro da perspectiva da integração pode-se objetivar que os alunos 

com deficiência visual sejam inseridos nos anos iniciais do sistema regular de 

ensino de forma gradativa, essa inserção é muito particular, pois depende da 

habilitação ou reabilitação de cada criança ou adulto. Dentro dessa visão, 

Santos e Sakaguti (2011, p. 2) descrevem que “o aluno com deficiência visual 

não é incapaz de aprender, porém, precisa de certo cuidado na metodologia da 

aula, didática do professor e a acessibilidade aos materiais complementares”. 

Para se concretizar essa aprendizagem a necessidade principal é a utilização 

de uma metodologia adequada.  

Se buscarmos em Mantoan (2003) um referencial sobre as situações de 

integração escolar, perceberemos que cada aluno tem sua especificidade e 

suas capacidades específicas a serem desenvolvidas. Em linhas gerais a 

autora propõe que para serem inseridos em turmas do ensino regular os alunos 

devem/tem de passar por um processo de “seleção” interno para observar os 

que têm maiores condições de serem inseridos. Nessa fase ações como 

individualização dos programas escolares, a delimitação de currículos, escolha 

de avaliações especiais e uso de metodologias adequadas, são nas palavras 

de Mantoan, (2003) os passos mais indicados para se concretizar uma inclusão 

adequada.  

Na atual ordenação jurídica brasileira a inclusão escolar, a citar a 

Constituição Federal (CF) de 1988, nos apresenta fundamentos republicanos 

que pautam pela busca de uma cidadania  da pessoa humana e a promoção do 

bem a todos, sem distinção alguma.  

Muitas outras garantias são estabelecidas no texto constitucional, 

merecendo uma averiguação adequada em momento mais detalhado da 

pesquisa. Faz-se necessário estacar nesse momento inicial o dever do estado 

em efetivar uma educação com garantia do acesso aos níveis mais elevados 

do ensino, da pesquisa e da criação artística de acordo com a capacidade de 

cada indivíduo.  



Ao se propor uma proposta de inclusão é necessário que a mesma seja 

um instrumento de “combate à exclusão”. Santos e Sakaguti (2011, p. 19) 

destacam que “a história da inclusão, é algo ainda muito recente, seu ponto de 

partida foi a partir dos anos 1990”. Ou seja, a luta pela construção/efetivação 

de propostas nestes âmbitos nos remontam a repensar as mudanças dos anos 

90.  

Segundo Leite (2001 apud LEITE; SILVA, 2006), a ampliação de 

chances e oportunidades aos que possuem necessidades especiais e, 

principalmente de um acesso adequado nos leva a observar que o atendimento 

à deficiência no Brasil surgiu e se efetivou mediante uma pressão popular 

sobre os governos. Grupos organizados propuseram tal situação, tais 

movimentos se iniciaram com a busca de uma ampliação cidadã de acesso a 

essas pessoas. De acordo com Leite e Silva (2006)  

  

Tais movimentos e o momento de redemocratização pelo qual 
passava o país estabeleceram propostas que foram 
contempladas pela legislação brasileira no final dos anos 80 e 
início dos 90, época em que o Brasil, semelhantemente a 
outros países ocidentais, passou a garantir, por meio dos 
textos legais, em especial o da Constituição Federal de 1988, a 
inclusão da pessoa com deficiência nas classes comuns das 
escolas regulares de ensino, tanto públicas quanto particulares. 
(LEITE e SILVA, 2006, p. 2)  

  

Ainda segundo Leite e Silva (2006), a elaboração de uma definição para 

essa proposta, educação inclusiva, surgiu em 1990, durante a realização da 

conferência “Educação para Todos” realizada pela ONU (Organização das 

Nações Unidas), que discutia métodos para o acesso e permanência destas 

pessoas à educação, sem distinção. Prosseguindo nas colocações sobre a 

educação inclusiva, estas “têm como princípio a valorização das habilidades 

individuais do aluno, saberes que são construídos durante sua história de vida” 

(LEITE; SILVA, 2006, p. 4).  

A educação inclusiva, segundo Stainback e Stainback (1999), uma 

escola que se propõe a ser inclusiva é aquela que educa os alunos, todos em 

suas salas de aula regulares. Implica dizer que todo aluno tem o direito a 

receber educação e frequentar aulas regulares. Tais direitos devem ser 



assegurados a todos, dando-lhes oportunidades de uma educação ajustada às 

suas habilidades e necessidades.   

 

2.2 Deficiência visual  

Na tentativa de uma definição do que seja a deficiência visual torna-se 

relevante destacar que a mesma pode englobar a perda total ou a parcial, o 

que pode ser de nascimento ou adquirida. Segundo a Organização Mundial de 

Saúde (OMS, 1990) e do Conselho Internacional de Educação de Pessoas com 

Deficiência (ICVEI), utilizamos o seguinte conceitos. 

A Cegueira pode ser compreendida como a perda total da visão ou da 

percepção luminosa nos olhos. Diante do ponto de vista educacional, a 

perda da visão total leva o indivíduo a utilizar o Sistema do Braile, de 

equipamento tecnológicos, de recursos didáticos para o processo de 

comunicação da escrita. Já a Baixa Visão refere-se ao comprometimento da 

visão em ambos os olhos, que mesmo diante de tratamentos ou correção de 

erros refracionais comuns, interfere no processo de execução de 

tarefas visuais. Onde o professor elabora atividades adaptadas de acordo com 

as necessidades do aluno, como também existem alunos que não precisam de 

material adaptado. 

Ao buscarmos uma definição mais apurada do que seja a deficiência 

visual encontramos nos documentos da Organização Mundial da Saúde, que 

uma pessoa é considerada cega quando apresenta uma acuidade de 20/200, 

ou 0,1 no melhor olho, após máxima correção óptica ou quando, informam 

Cruickshank e Johnson (1983, p.4). O indivíduo apresenta no seu campo visual 

um ângulo não maior do que 20 graus, “[...] ainda que sua acuidade visual 

nesse estreito campo possa ser superior a 20/200.” Também denominada de 

“cegueira legal”, “cegueira econômica”, “visão em túnel”, ou “em ponta de 

alfinete”, ou ainda, “visão tubular”.  As pessoas que possuem acuidade visual 

entre 20/200 e 20/70 são consideradas deficientes visuais do grupo de visão 

subnormal ou visão reduzida. 

É importante perceber que os docentes tenham uma consciência crítica 

do seu papel na consolidação de propostas educacionais viáveis de serem 

efetivas com os portadores de tais deficiências. Desta maneira devemos 



analisar os componentes e as dimensões do professor no desempenho das 

atividades desempenhadas na sala de aula. Segundo Piaget (2007)  

   

Uma ligação estreita e continuada entre os professores e os 
pais leva pois muita coisa mais que a uma informação 
mútua:este intercâmbio acaba resultando em ajuda recíproca 
e, frequentemente, em aperfeiçoamento real dos métodos. Ao 
aproximar a escola da vida ou das preocupações profissionais 
dos pais, e ao proporcionar, reciprocamente, aos pais um 
interesse pelas coisas da escola, chega-se a uma divisão de 
responsabilidades [...] (PIAGET,2007,p.50)   

  

Baseados em tal afirmação, podemos dizer que a divisão de 

responsabilidades entre a escola e a família efetiva um conjunto importante de 

situações para o desenvolvimento educacional e para a vida do aluno. Seja ela 

portadora ou não de uma deficiência, em caso de ser, essa efetivação é uma 

possibilidade real de sucesso.  

  

2.2 Inclusão na escola: o PPP e os recursos metodológicos disponíveis 

O processo de inclusão não se faz somente normatizado com as leis que 

impõem a sua implantação, é preciso que a escola normatize essa condição 

em seus documentos internos e assim realize a proposta de educacional 

pretendida.  

Nessa parta da pesquisa observamos o projeto político pedagógico da 

escola a fim de identificar o eixo norteador da ação educativa realizada nesta, 

com fins a inclusão em especial de cegos, verificamos a ocorrência em sua 

constituição de propostas inclusivas. Segundo Vasconcelos (2004) o projeto 

político pedagógico é: 

 

[...] o plano global da instituição. Pode ser entendido como a 
sistematização, nunca definitiva, de um processo de 
Planejamento Participativo, que se aperfeiçoa e concretiza na 
caminhada, que define claramente o tipo de ação educativa 
que se quer realizar. É um instrumento teórico-metodológico 
para a intervenção e mudança da realidade (VASCONCELOS, 
2004, p.171). 

 

Ao observarmos a relevância dos documentos percebemos que há uma 

contradição existente entre a prática educativa e as propostas a serem 



efetivadas. A análise aprofundada do PPP,  documento no qual apresenta-se o 

planejamento das disciplinas em uma perspectiva inclusiva, ao ser cruzada 

com a prática dos professores investigados confirmou a contradição presente 

no processo, conclusão esta que será melhor detalhada na analise dos 

resultados. 

Quando analisados os recursos metodológicos a serem oferecidos 

encontramos nas Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 

Básica de 2001, aprovada pelo Parecer 17/2001, grandes avanços no que diz 

respeito à apresentação de um ensino que destinasse atenção à diversidade 

na educação brasileira. Estas fazem recomendações aos Sistemas de Ensino 

de como prestar o atendimento especializado na rede regular de ensino aos 

alunos cegos atendendo aos seguintes pressupostos:  

 

Classe comum - Atuação do professor especial, professores 
intérpretes.  
Sala de Recursos - Oferecer a complementação curricular, 
utilizando equipamentos e materiais específicos  
Escola Especial - Destina-se a educação dos alunos que 
apresentam necessidades educativas especiais que queiram 
atendimento individualizado, e que as escolas não tenham 
conseguido adaptações curriculares significativas. (BRASIL, 
2001, p.88) 

 

Em relação aos recursos materiais e equipamentos específicos para 

atuar com os alunos cegos, observou-se que a escola não os detém em 

quantidade para atender a demanda dos alunos cegos. Estes recursos 

referem-se a materiais específicos que facilitariam o trabalho do professor e o 

aprendizado dos alunos e sua efetiva participação nas atividades 

desenvolvidas na sala de aula. 

 

Para os alunos com deficiência visual é imprescindível o 
acréscimo das complementações curriculares específicas em 
que são propostos os acréscimos de áreas/ conteúdos 
denominados: Orientação e Mobilidade, Atividades da Vida 
Diária, Escrita Cursiva, Sorobã, Estimulação Visual (BRASIL, 
2001, p. 125).  

 

No processo de inclusão é fundamental a troca de experiências entre 

alunos envolvidos, videntes e não videntes através de atividades lúdicas e/ou 



situações estimulantes para que o deficiente visual aperfeiçoe suas estruturas 

cognitivas e assim consiga se desenvolver.  

Para tanto a eficiência dos recursos e das propostas apresentadas é 

fundamental que sejam vivenciadas na aprendizagem uma intensa interação 

dialógica que desperte no aluno o interesse pelo estudar. Os recursos didáticos 

são necessários para promover, no educando, a concretização dos conceitos e 

levá-lo a uma educação abrangente. 

  

3. METODOLOGIA  

A partir dos tópicos centrais da pesquisa que foram a formação e 

capacitação dos professores, as referências institucionais disponíveis no PPP 

que norteiam a inclusão e a disponibilidade de recursos metodológicos para 

uso na inclusão de alunos cegos, procuramos observar tais itens sob um 

prisma qualitativo. A escolha de metodologia de estudo de caso foi adotada por 

ser uma das que melhor se enquadram as particularidades analisadas. 

Segundo Lüdke e André (1986, p.17) “[...] o estudo de caso é sempre bem 

delimitado, devendo ter seus contornos claramente definidos no desenrolar do 

estudo”, permitindo retratar a realidade singular de forma completa e profunda. 

Conforme as características do estudo de caso (BOGDAN e BIKLEN, 

1994), desenvolveram-se as técnicas apropriadas para proceder à coleta e 

registro dos dados, tais como a observação participante, a aplicação de 

questionários e entrevistas aos professores, técnicos e alunos, de modo a 

subsidiar a análise da realidade local. De posse dos dados coletados fez-se 

uma análise geral da situação comprovando-se o contraste entre teoria e 

prática. No decorrer da análise tomou-se o cuidado de não identificar os 

sujeitos da pesquisa mediante o uso de nomes fictícios.  

Por fim na construção de um plano de análise os dados foram 

analisados estabelecendo-se uma relação com as teorias, já descritas na 

revisão dos temas afim de produzir uma proposta de trabalho para professores 

com o objetivo de se efetivar a inclusão e uma prática docente com uma 

educação mais inclusiva. 

  

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS  



A análise aqui apresentada representa o resultado de uma amostra de 

nove professores das séries iniciais de cidades da região do Campo das 

Vertentes. Ao todo foram distribuídos quinze questionários e nove foram 

recebidos em tempo hábil para a concretização da pesquisa, sendo que dentre 

estes nove estão assim distribuídos, três da cidade de Lagoa Dourada, três da 

cidade de Tiradentes e três da Cidade de São João del Rei. Sabe-se que a 

amostragem é muito pequena, porém ela representa “um embrião” para uma 

pesquisa mais aprofundada futuramente em nível de pós graduação lato senso  

ou stricitu senso.  

Nesse sentido uma caracterização geral da amostra demonstra que são 

nove mulheres, sendo nove com menos de trinta anos e duas com idade entre 

trinta e trinta e cinco anos, todas possuem Licenciatura em Pedagogia (UFSJ, 

UNIPAC e UFOP são as instituições formadoras). Quanto ao tempo de trabalho 

na educação seis delas possuem menos de 5 anos de trabalho e outras quatro 

possuem entre 5 e 10 anos de trabalho nas respectivas prefeituras das suas 

cidades. Todas as professores trabalham em escolas urbanas das respectivas 

cidades de Lagoa Dourada (Escola Municipal Angelina Medrado); Tiradentes 

(Escola Municipal Marília do Dirceu ) e São João Del Rei (Escola Municipal Dr. 

Kleber Vasques Filqueiras). Por questões de ética e preservação profissional 

os nomes das professoras aqui utilizados serão fictícios e mantidos em total 

sigilo para preservar a identidade destas profissionais. 

Em linhas gerais se observarmos todas as respostas diante das 

entrevistas a conclusão geral é de que identificou-se a fragmentação entre a 

teoria e a prática, provocando lacunas nas propostas em relação à 

implementação do processo de inclusão na escolas investigadas. 

4.1 Formação e capacitação docente 

Quando indagados sobre a formação e capacitação voltada para 

disciplinas que tratam da inclusão com alunos com necessidades especiais, em 

especial para cegos as respostas foram diferenciadas de acordo com a época 

da formação. Para a Professora Maria Aparecida, de Tiradentes, formada pela 

UFSJ ele recebeu uma boa qualificação, pois, 

  

Durante o curso de graduação tive a disciplina de libras com 
algumas oficinas e dois cursos voltados a inclusão, sendo um 



deles voltados para cegos. Foram fundamentais para minha 
tomada de decisão de trabalhar me minha sala com alunos 
originários de APAEs, mudou sensivelmente meu olhar, minha 
prática e meu modo de perceber tais alunos.(Maria Aparecida, 
entrevistada de São João Del Rei) 

 

Já para  a professora Cecília, de Lagoa Dourada as mudanças se 

processaram de um modo mais intenso,  

Trabalhava na educação antes de fazer minha licenciatura em 
pedagogia, e não entendia muito bem a entrada de alunos com 
necessidades especiais, quaisquer que fossem, pois achava 
que essa era uma função somente das APAEs, mas ao 
começar o curso pela UFOP e me deparar um Cia com uma 
palestra de um professor que se dedicou a trabalhar com 
mudos e narrar todo fato minha concepção mudou. Passei a 
ver a escola como um ambiente que deveria receber todos os 
alunos, hoje encontro muitas resistências entre companheiras 
que ainda resistem a inclusão.  

 

O relato nos mostra como a formação é fundamental e principalmente se 

esta se faz com experiências que demonstrem o sucesso de outras situações. 

Mas como bem coloca a professora incluir não é somente trazer par ao 

contexto da escola, isso é somente inserir.  

Uma terceira colocação chama atenção, segundo a professora Maria do 

Carmo, de Tiradentes, “se eu não tivesse feito no meu curso a disciplina de 

Libras hoje eu seria mais uma dessas pessoas que se colocam contra a 

inclusão de alunos com essas características, Libras me abriu os olhos”. A 

própria metáfora utilizada pela professora nos mostra como a formação pode 

quebrar paradigmas para a educação inclusiva, significa superar preconceitos e 

barreiras atitudinais por meio da inclusão social da pessoa com cegueira.  

4.2 A inclusão e o PPP de sua escola 

As professoras da escola de Tiradentes disseram que na ultima reforma 

da documentação municipal forma feitas as adequações necessárias e que 

entendem que para o momento a inclusão se encontra bem estruturada. 

Segundo uma delas, Esther, lê-se no documento “a escola contemplará em seu 

atendimento todos os alunos, sem exceção de espécie alguma, pelo menos é 

uma das partes que me recordo de ler”. Na cidade de Lagoa Dourada as 

professoras forma unânimes em afirmar que o PPP contempla de maneira 

integral a inclusão, e hoje na escola em que trabalham há cerda de 23 alunos 



que estão em condições de inclusão. Segundo a professora Raquel Resende, 

“hoje a escola tem alunos que são atendidos com um professor exclusivamente 

para trabalhar com ele, acompanha-o por todo o período da aula, em minha 

sala são dois, nenhum com cegueira mais com outras necessidades”.  

A realidade em São João Del Rei, é um pouco mais aprofundada, pois 

segundo as professoras Bete e Luciana elas percebem que o PPP contempla 

integralmente as demandas de inclusão e já atenderam alunos com cegueira.  

 

4.3 Utilização de metodologia especial 

A adoção de metodologias especiais para os alunos é fundamental para 

o sucesso da educação inclusiva, não basta apenas incluir, inserir no contexto 

da escola os alunos, é preciso trabalhar com eles de maneira diferenciada. 

Segundo Angelita, professora de São João Del Rei, 

  

“somos instigadas a realizar propostas inovadoras e ao mesmo 
tempo em que aproveitem outras experiências a fim de 
promover a integração dos alunos ao contexto de 
aprendizagem. A todo o momento é necessário trazer algo 
novo e que desperte a aprendizagem significativa para os 
alunos, em especial alunos com cegueira, estes devem sempre 
interagir com todos os demais, está é uma proposta que 
sempre levo a risca” (Angelita, entrevistada de São João Del 
Rei) 

 

As professoras apontaram também que existem no espaço recursos que 

garantem a inclusão, por ser um prédio novo atende bem as demandas exigias 

pela legislação. Também destaca que existem recursos materiais em 

quantidade que possam atender a demanda exigida no momento.  

Na escola de Lagoa Dourada a realidade não é diferente, Maria do 

Carmo, aponta que “a coordenação pedagógica já nos estimula a usar nossas 

horas de trabalho pedagógico coletivo para realizar pesquisas e trabalhos que 

promovam a inclusão efetiva com interação entre todos os alunos”. A interação 

entre professores e recursos na escola é boa, tendo em vista que a escola, um 

pouco antiga, tem poucos ambientes e estruturas, mas oferece outros 

mecanismos como por exemplos, recursos lúdicos.  

Na cidade de Tiradentes a realidade apontada converge no sentido de 

que as orientações são para a construção de atividades diferenciadas, porém a 



escola não oferece estrutura que possibilite essa realidade, tendo em vista ser 

um prédio com arquitetura muito antiga.  

4.4 Metodologia para trabalho com cegueira 

Quando investigadas sobre o trabalho de alunos com cegueira 

professoras de Lagoa Dourada e Tiradentes ainda não trabalharam com essa 

realidade, portanto não souberam opinar como seria o trabalho. Para a 

professora Mariana, de Lagoa Dourada, que já fez estágio em sala de aula com 

aluno cego a experiência foi única. Segundo ela,  “no meu estágio ao lidar com 

uma aluna cega tive contato com livros em braile e outros equipamentos, foi um 

momento único, pois ali reconheci um mundo distante do que imaginava”.  

Para as professoras de São João Del Rei a realidade não é nova, apesar 

de não terem trabalhado com alunos cegos, já presenciaram este trabalho, 

segundo a professora, 

 

quando presenciei uma aluna cega em sala de aula foi uma 
surpresa e poder acompanhar o trabalho dela, da professora 
que a acompanhava e da sua professora regente foi um com 
grande entusiasmo, destaco que tratava-se de uma aluna com 
perda parcial de visão por uma doença degenerativa de ordem 
genética. Infelizmente a aluna acabou se mudando para outra 
região e não a vi mais. Mas ressalto que naquele momento vi 
inúmeras metodologias desenvolvidas pela regente em 
parceria com a professora acompanhante. (Luciana, 
entrevistada de São João Del Rei) 

 

A passagem colocada pela professora demonstra uma preocupação com o 

trabalho docente, ou seja, a inclusão vai exigir momentos exclusivos de 

preparação de materiais diversificados. Característica também destacada em 

passagens anteriores, recorrendo as Diretrizes Nacionais para a Educação 

Básica: 

certamente cada aluno vai requerer diferentes estratégias 
pedagógicas, que lhes possibilitem o acesso à herança cultural, 
ao conhecimento socialmente construído e a vida produtiva, 
condições essenciais para a inclusão social e o pleno exercício 
da cidadania. Entretanto, devemos conceber essas estratégias 
não como medidas compensatórias e pontuais, e sim como 
parte de um projeto educativo e social de caráter emancipatório 
e global (PCNS, 2001, P.20). 

 

Não basta somente que a escola se proponha a incluir e trazer a escola 

para seu contexto é preciso que a gestão educacional proporcione condições 



de que se desenvolvam  atividades que realmente emancipem alunos com 

estas dependências educacionais. Assim incluir é também promover novas 

estratégias pedagógicas.  

  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao retomarmos as ideias centrais da pesquisa que abordam a formação 

de professores para o trabalho com alunos com cegueira, as garantias 

institucionais e os recursos metodológicos disponíveis salientamos que as são 

temas que cada um deles seria suficiente para uma pesquisa aprofundada. 

Mas o que nos propusemos aqui foi estabelecer uma ligação, por menor que 

fosse possível por ser um artigo cientifico entre o papel da 

formação/capacitação de professores. O surgimento das novas normatizações 

civis e educacionais relacionando com as garantias contidas no PPP, como 

documento fundamental para garantir um pleno atendimento no contexto 

escolar foram fundamentais para um novo paradigma que só se efetivará com 

a introdução de recursos metodológicos para essa realidade. 

Ao final o que pode-se constatar é que houve uma grande evolução na 

legislação em termos de garantias de acesso à inclusão, seja por meio de leis 

nacionais ou internacionais que legitimaram essa igualdade. Essa evolução 

chegou até os documentos escolares, como o PPP, continuando esse processo 

de inclusão mediante as situações colocadas à escola no momento de receber 

a todos que a ela chegam, sem distinção alguma. Os recursos metodológicos 

disponíveis evoluíram consideravelmente, especialmente para os cegos, em 

especial com as novas tecnologias.    

Ressalta-se, porém que a inclusão de alunos cegos ainda não é uma 

realidade na região do Campo das Vertentes, em especial nas escolas 

pesquisadas, sendo ainda pouco comuns estes casos. Evidencia-se assim a 

necessidade de construir um plano de ação de cunho pedagógico para receber 

alunos com estas características de cegueira. Porém esta é uma realidade 

ainda um pouco complicada, pois apesar de muitos professores terem em sua 

formação disciplinas inclusivas, faltam ainda recursos materiais nas escolas 

para concretizar uma verdadeira proposta inclusiva para cegos. 

Portanto, não basta apenas incluir alunos cegos na escola, é preciso 

construir uma proposta de aprendizado pela criança internalizado de forma 



constante através da interação com professor, aluno, colegas e familiares. 

Assim no processo inclusivo de cegos faz-se necessário oferecer ao aluno 

todas as condições possíveis para que se construa um conhecimento utilizando 

todas ou as possíveis atividades alternativas e recursos pedagógicos que 

reconheçam suas potencialidades. 
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7. ANEXOS 

 

ENTREVISTA COM PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS 

 

Este questionário possui por objetivo analisar o trabalho pedagógico 

desenvolvido em escolas municipais de cidades da Região do Campo das 

Vertentes/MG. Os dados através deste coletado serão mantidos em total sigilo 

e servirão de base para melhor compreensão da amostragem sobre a inclusão 

de alunos portadores de necessidades especiais de aprendizagem, especialmente 

cegos. Como trata-se de finalidade analítica para estudo pede-se sinceridade 

nas repostas. Desde já agradecemos a sua disponibilidade e atenção.  

 

Dados do entrevistado: 

Nome:________________________________________________________________ 

Formação/Instituição: __________________Escola: ___________________________  

Prefeitura da Cidade: __________ Tempo de serviço na Educação em anos: _______ 

 

1) Ao longo de sua trajetória de formação/ capacitação você teve alguma disciplina 

voltada para a inclusão de alunos com necessidades especiais. Para cegos? 

Justifique: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2) Sua escola possui em seu PPP alguma orientação acerca da inclusão? Você sabia 

dessa regulamentação institucional? _______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3) Enquanto professor (a) você utiliza métodos diferenciados de trabalho voltados para 

alunos com necessidades educacionais de aprendizagem? Quais? _______________ 

_____________________________________________________________________ 

4) Você já teve alunos cegos em sua sala de aula? Como foi a experiência? ________ 

_____________________________________________________________________ 

5) Em sua escola você tem acesso a metodologia diferenciada para trabalho com 

alunos portadores de necessidades educacionais de aprendizagem? Em especial para 

cegos? _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 


