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RESUMO 

 

O presente estudo tem por finalidade discutir a participação dos alunos com 

deficiência visual nas decisões administrativas e pedagógicas da escola tomadas 

pelos gestores. Além disso, discutiremos a postura dos diretores perante a 

deficiência visual, ou seja, como as ações são praticadas atualmente e como elas 

poderão ser ampliadas para proporcionar a efetiva inclusão desses educandos.  

Para o desenvolvimento deste trabalho realizou-se inicialmente, extensa pesquisa 

bibliográfica sobre as propostas de gestão educacional e o processo de inclusão 

dos estudantes cegos e com baixa visão. Aplicou-se, também, uma pesquisa com 

os alunos deficientes visuais para conhecer as suas necessidades e expectativas 

com relação à postura dos gestores.  

Outro fator importante para consolidar a pesquisa foi à entrevista elaborada e 

aplicada a coordenadora e a diretora do colégio, com o intuito de identificar o 

trabalho inclusivo delas diante do cenário educativo atual. 

Ao finalizar esta dissertação verificou-se que, ainda que exista o convívio dos 

deficientes visuais com os demais alunos nas escolas regulares, não se observa a 

participação deles nas reuniões com os gestores escolares, para que possam expor 

suas necessidades e propor providências para facilitar o processo inclusivo. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to discuss the participation of students with visual impairment in the 

administrative and pedagogical decisions taken by school managers. In addition, we 

discuss the attitude of directors towards the visually impaired, that is, as the shares 

are currently practiced and how they can be expanded to provide the effective 

inclusion of these students. 

To develop this work was held initially extensive literature on proposals for 

educational management and the process of inclusion of blind students and low 

vision. Applied also, a survey of the visually impaired students, to meet their needs 

and expectations regarding the posture of managers. 

Another important factor to consolidate the research was designed and implemented 

to interview the coordinator and the director of the college, in order to identify 

inclusive work them before the current educational setting. 

At the end of this thesis it was found that, although there is the conviviality of the 

visually impaired with the other students in mainstream schools is not observed their 

participation in the meetings with school administrators so that they can express 

their needs and propose measures to facilitate inclusive process. 

 

 

Keywords: Visual Impairment; School Management; Inclusion. 
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    INTRODUÇÃO 

 

O meu interesse pelo tema título desta pesquisa deve-se a minha história de 

vida pessoal e profissional. Sou graduada em Pedagogia e licenciada em Letras 

com ênfase em Língua Inglesa, Portuguesa e Literaturas. Possuo certificação 

Metodológica de Língua Inglesa pela Universidade de Cambridge e Especialização 

em Metodologia e Didática do Ensino Superior, bem como Pós Graduação em 

Gestão Educacional. 

Atualmente sou professora em uma faculdade nos cursos de Letras e 

Pedagogia e atuo como docente de Língua Inglesa na Unidade de Reabilitação 

para Deficientes Visuais de São Paulo (URDV). Foram justamente minhas 

atividades como educadora para deficientes visuais que motivaram ou definiram o 

foco desta pesquisa, já que trabalho com adultos e frequentemente participo de 

reuniões administrativas e pedagógicas com a equipe gestora da escola. 

As aulas ministradas aos adultos deficientes visuais e os serviços prestados 

à coordenação e direção de um colégio, fizeram com que eu vivenciasse 

experiências para lidar com a rotina administrativa e pensasse em desenvolver 

algumas atividades com grupos de pessoas com baixa visão e cegueira, porque 

diante dos recursos oferecidos aos alunos e as necessidades demonstradas por 

eles durante as aulas, acredito que algumas ações poderiam ser alteradas para 

melhorar o trabalho em classe.  

Palestras referentes à deficiência visual e formas de ação dos profissionais 

foram apresentadas por mim em diversas instituições de ensino superior. Entre os 

conteúdos explanados nestas atividades acadêmicas temos o trabalho com as 

várias áreas do conhecimento diante dos alunos deficientes, além dos materiais 

utilizados nas aulas como adaptação de tarefas aos educandos. 

Outras dinâmicas apresentadas aos discentes das mesmas faculdades 

foram às oficinas de introdução ao Braille, como orientação do sistema de escrita 

desenvolvido por Louis Braille e utilizado entre os alunos cegos e com baixa visão, 

ou seja, a máquina de escrever e os recursos manuais de escrita são 
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demonstrados e utilizados pelos alunos como forma de conhecer o processo de 

leitura e os códigos usados pelos deficientes visuais.   

Os cursos de áudio descrição, Braille e idiomas como Espanhol, Inglês e 

Libras permitem o conhecimento de culturas distintas, além da compreensão da 

acessibilidade desenvolvida pela gestão das escolas, como maneira de organizar 

os espaços frequentados por pessoas deficientes, já que este trabalho tem como 

base a Gestão Participativa e a inclusão. 

De acordo com as pesquisas e o aprimoramento do aprendizado foram 

prestados no segundo semestre do ano de 2012, esclarecimentos e orientações às 

professoras de um grande colégio particular de São Paulo. O qual foi aplicado tanto 

aos educadores, quanto aos educandos algumas dinâmicas relacionadas à 

inclusão, como caminhar com os olhos vendados, escrever frases em Braille e ler 

os pontos em alto relevo. 

Considerando que a escola é de grande porte e está situada em um bairro 

nobre da cidade de São Paulo o que me chamou a atenção foi o despreparo da 

equipe docente deste colégio, porque existe uma falta de conhecimento tanto dos 

recursos quanto da didática no trabalho inclusivo. E de acordo com as professoras 

não há nenhum aluno deficiente matriculado atualmente. 

 Com a notificação de que alguns alunos que tinham perdido a visão depois 

de terem adquirido alguma doença ou sofrido um acidente que causou a cegueira, 

não conseguiam se adaptar aos materiais escolares, surgiu o interesse e a 

curiosidade de poder desenvolver objetos e mecanismos que facilitassem o acesso 

dos educandos ao processo de aprendizagem nas aulas e pudessem participar nas 

reuniões administrativas sugerindo melhorias na escola. 

Assim surgiu meu problema de pesquisa: Num contexto do processo de 

inclusão escolar e social dos deficientes visuais, como podem estes 

contribuir efetivamente para uma gestão participativa da escola, a qual 

pertencem juntamente com os coordenadores, diretores e professores? 

Delimitação do problema:  
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Esta pesquisa foi realizada em um colégio aqui determinado A, da Cidade de 

São Paulo, com os seguintes sujeitos:  

- um coordenador;  

- um diretor; 

- oito alunos, escolhidos pelos seguintes critérios: adultos e deficientes 

visuais com conhecimento da rotina de ensino do colégio e presentes na escola no 

período de 2014 a 2015. 

Partindo da realidade escolar, da atuação dos gestores e do que seria viável 

atualmente, este estudo objetiva investigar a inclusão e a gestão escolar, para 

apresentar possíveis sugestões aos administradores de instituições de ensino que 

enfrentem os desafios de uma sociedade, que frequentemente passa por 

mudanças.  

 Relevânca do Problema 

 De acordo com Santos (2002, p. 3), Paulo Freire incentivou o trabalho 

educacional com inovações, porque ele acreditava que as mudanças eram 

essenciais para transformar a escola em um espaço democrático, no qual tanto os 

alunos quanto os professores pudessem participar ativamente nas elaborações das 

atividades durante o processo ensino aprendizagem. Outro aspecto bastante 

pertinente para ele é a importância do diretor, uma vez que representa a escola e a 

ele compete a organização do colégio, buscando adaptá-lo às novas realidades da 

sociedade. Sendo assim, o comportamento do gestor seria pró - ativo além de 

criativo, quando se trata de educação, seja ela para deficientes, seja para pessoas 

que não tem qualquer tipo de dificuldade. 

Este trabalho pretende verificar as ações inclusivas e as atitudes dos 

gestores como possíveis referenciais para a estruturação escolar, embasadas nas 

necessidades dos deficientes visuais, nos valores sociais e nas transformações, 

que a escola vivencia constantemente. 

De acordo com Paro (2000, p. 11), a hierarquia no sistema educacional, que 

permite ao diretor ter o poder de decisão sobre a organização da escola, implica 

estratégias para que a equipe de docentes possa desenvolver junto ao gestor uma 
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participação.  No entanto, não é sempre que os diretores autorizam o envolvimento 

dos professores na tomada de decisão. 

Assim, entendemos que esta pesquisa possa colaborar para identificar como 

alunos deficientes visuais podem contribuir efetivamente para um processo de 

gestão num processo de inclusão escolar e social.  

Consequentemente temos por hipótese que dirigir e coordenar uma 

instituição de ensino corresponde a tomar decisões, com a contribuição de todos os 

participantes do processo pedagógico, criando atividades dinâmicas, objetivas que 

possibilitem a compreensão, o interesse e a participação comprometida dos 

estudantes com necessidades especiais.  

Essa mudança poderia buscar a inclusão de todos os cidadãos, sejam eles 

ricos ou pobres; sejam indivíduos considerados normais pela sociedade, sem 

comprometimento físico ou psíquico; ou ainda aqueles que necessitem de um 

tratamento específico. Para que esta alteração aconteça, a educação necessita de 

pessoas comprometidas com as questões sociais e com um gestor que vise à 

democracia no coletivo. 

A presença e as ações dos gestores e da comunidade escolar são 

essenciais, para transformar o sistema escolar atual em outro de verdadeira 

preocupação com a educação e em uma perspectiva emancipatória do 

conhecimento a ser desenvolvido no processo ensino aprendizagem dos 

deficientes visuais. 

Entre as funções do diretor, uma que lhe cabe é a administração dos 

recursos para o bom desempenho da escola no alcance de seus objetivos 

educacionais. No entanto, por vezes, ele encontra falta de recursos nas instituições 

o que lhe traz grande dificuldade para gerir essa falta de materiais específicos para 

o trabalho diário. 

O comportamento pró - ativo dos diretores unido às alterações ocorridas no 

meio escolar, poderiam incentivar a equipe pedagógica a criar estratégias para que 

as aulas com deficientes visuais sejam dinâmicas e criativas. No entanto, a equipe 

precisa buscar novas informações para permitir que os alunos adquiram 

conhecimento de forma inovadora.   
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Outro problema que se encontra é relativo às condições do número de 

alunos por turma e a atuação dos professores. Com efeito, turma com número 

médio de trinta e cinco alunos por sala no ensino público e de pelo menos quinze 

nas escolas privadas, não se encontram soluções para atenderem de forma 

adequada a todos em classe, principalmente os que necessitam de inclusão. 

Assim, acabam excluindo das atividades aqueles que não acompanham o ritmo 

das aulas e normalmente haveria a prática da exclusão em detrimento da inclusão.   

Cursos e palestras quase que são desconhecidos pela equipe, que compõe 

o corpo docente e a comunidade escolar das instituições. O objetivo dos gestores, 

muitas vezes, é que os colaboradores se atualizem, no entanto eles não encontram 

orientações da administração para que aprendam a trabalhar com a inclusão. 

Ainda que tenham ocorrido no mundo transformações nos aspectos 

tecnológicos, sociais e culturais, não observamos uma evolução significativa no 

que diz respeito à inclusão de deficientes visuais, seja na escola, seja na sociedade 

como um todo. 

Com a intenção de tentar contribuir para amenizar as dificuldades dos 

professores, com classes lotadas de alunos não conseguindo dar a atenção 

necessária aos deficientes visuais, esta pesquisa procurou investigar algumas 

ações pedagógicas que poderiam aperfeiçoar as ações dos gestores. 

Envolver os profissionais da educação no trabalho de inclusão, além de 

ofertar cursos e palestras aos colaboradores, referente aos processos pedagógicos 

do tema pesquisado; inserir toda a equipe escolar, bem como os alunos adultos 

deficientes nas reuniões administrativas da instituição, a fim de ouvir as 

necessidades dos estudantes e melhorar a prática em sala de aula; indicar 

aspectos que ampliem a acessibilidade; solicitar recursos pedagógicos que 

facilitem o trabalho em classe, essas são algumas expectativas que surgiram no 

decorrer desta investigação.  

Metodologia:  

A abordagem desta pesquisa é qualitativa, em razão de buscarmos o 

significado que os sujeitos desta investigação oferecem, por meio das informações 

coletadas no contexto de uma determinada escola, a fim de apresentarem as 
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possibilidades de discussão que vise à participação dos alunos deficientes visuais 

adultos nas reuniões administrativas e pedagógicas da instituição de ensino.  

Para compreender a utilização da pesquisa qualitativa nesta dissertação, 

pode-se partir do pressuposto da necessidade de participação de deficientes 

visuais como exposição da sua realidade e do levantamento de itens 

indispensáveis ao desenvolvimento deles.  

Como o trabalho aborda as práticas adotadas pelas escolas e pelos 

professores que fizeram parte do amadurecimento e do aprendizado dos 

deficientes visuais, não há como deixar de conversar com estas pessoas a fim de 

se obter informações exatas da vivência delas, para que seja possível se pensar 

em uma nova prática de escolarização aos alunos de inclusão. Desta forma, a 

constatação do cenário e dos fatos experimentados por eles, nos leva a buscar 

uma pesquisa qualitativa. 

Consequentemente após a elaboração do problema, dos objetivos e das 

hipóteses de solução, foi possível trilhar um caminho metodológico para o 

desenvolvimento prático do presento trabalho. A análise bibliográfica retratada ao 

longo do material e a pesquisa de campo apresentada neste capítulo, foram 

fundamentais para colher os dados, analisá-los e buscar alguns encaminhamentos 

para nosso problema.  

Em vista disso foi desenvolvido um estudo de documentos e livros sobre a 

gestão escolar participativa e uma análise que abordou a história da instituição 

escolar que trabalha ativamente com os alunos cegos e de baixa visão.  Por esse 

motivo, foram observados e registrados os espaços do colégio, a quantidade de 

salas adaptadas, os recursos fornecidos aos deficientes que frequentam as aulas e 

as ações daqueles que fazem parte do processo educacional.  

A pesquisa de campo utilizou procedimentos como questionário entregue 

aos alunos adultos cegos e com baixa visão com a intenção de avaliar o quanto 

eles podem ser ouvidos e conseguem interferir nas decisões escolares. A 

formatação deste questionário respeitou a necessidade de cada aluno: folha com 

pauta ampliada de acordo com a dificuldade encontrada ou leitura pelo sistema de 

escrita Braille.     
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Organização da Dissertação. 

 No primeiro capítulo apresenta-se o referencial teórico o qual enfatiza a 

gestão educacional como forma de gestão dos colégios. Os objetivos, as 

propostas, as principais funções dos gestores, as características da gestão 

tradicional e da gestão participativa, também serão enfatizados, além do currículo 

escolar. Sendo assim, os aportes teóricos contemplados estão ancorados nos 

seguintes autores: BRITO, LIBÂNEO, MASETTO, MAZZOTA, PARO, SACRISTÁN 

e SANTOS.  

No segundo capítulo, a escola inclusiva de deficientes visuais será discutida 

como ponto principal. O levantamento histórico favorece a compreensão da 

diferença entre a formação de escolas especiais que atendem as pessoas 

deficientes e uma instituição que os reabilita para o trabalho em sociedade, e que 

se apresentam com características pedagógicas bastante significativas. 

 Ainda neste capítulo retrataremos as dificuldades encontradas pelos 

deficientes visuais em nossa sociedade, bem como o relato sobre o início da 

educação especial no Brasil e como tem ocorrido o atendimento aos deficientes em 

nosso país. Sendo assim, este tópico visa o esclarecimento do trabalho com a 

inclusão escolar e apresenta os recursos a serem utilizados. 

 Já no terceiro capítulo apresentam-se itens para uma Proposta Pedagógica 

que permita a reflexão e possíveis ações sobre o trabalho com deficientes visuais, 

além de se definir o espaço e os materiais apropriados para que os alunos possam 

se desenvolver efetivamente em um ambiente educacional que tem como foco o 

trabalho com adultos cegos e/ou com baixa visão em uma escola que trabalhe com 

a gestão participativa. 

 O quarto capítulo conta com uma demonstração metodológica dos caminhos 

trilhados ao longo da pesquisa, para que se possa compreender os passos de 

desenvolvimento dos deficientes visuais e o processo de organização da escola, ou 

seja, o acompanhamento do processo deste estudo será retratado e explicado 

neste segmento. 

 O quinto capítulo tem como referência a análise de dados coletados após as 

entrevistas e a pesquisa de campo, ou seja, algumas tabelas serão analisadas e  
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expostas para explicar os resultados e conclusões, a fim de responder o problema 

de pesquisa, com o intuito de contextualizar as questões relacionadas à gestão 

participativa e a inclusão escolar. 
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CAPÍTULO I – GESTÃO ESCOLAR 

Ao longo deste capítulo apresentaremos os aspectos históricos da gestão 

escolar no Brasil, além de abordarmos as funções dos coordenadores e diretores, a 

diferença entre administração e gestão participativa nas instituições de ensino, bem 

como suas definições. Entre os autores trabalhados consideramos as perspectivas 

de: Andreotti (2010); Hessel (2003); Houaiss (2008); Libâneo (2008); Lombardi 

(2010); Minto (2010); Santos (2002; 2008); Paro (2000); Silva (2015); 

 

1. FORMAÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR 

 

De acordo com o contexto histórico escolar brasileiro, a administração está 

vinculada a pedagogia europeia nos aspectos de desenvolvimento cultural, 

econômico, político e social. No entanto, os termos “administração” e “gestão 

educacional” surgiram após a Revolução Industrial, devido às mudanças deste 

período. 

No Brasil essa transformação se tornou evidente com as inúmeras tentativas  

de trazer ao país formas prontas de alavancar os territórios dominados. Com a 

colonização, a educação brasileira foi conduzida pela Companhia de Jesus durante 

duzentos e dez anos, e ao longo do século XVI os jesuítas fundaram um Plano de 

Estudos chamado Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu, conhecido como 

Ratio Studiorum.  

 

Nas regras do Reitor do Colégio, e como exercícios escolares havia 
a preleção, a lição de cor, a composição e o desafio, práticas 
pedagógicas essas em que remetem à escolástica medieval, 
configurando-se na denominada pedagogia tradicional, que, na sua 
vertente religiosa, tornava a educação sinônimos de catequese e 
evangelização. (ANDREOTTI, LOMBARDI, MINTO, 2010, p.35) 
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Este material era composto por um conjunto de regras a serem cumpridas 

pela hierarquia, que correspondia ao provincial, reitor, prefeito de estudos, 

professores e alunos da Companhia de Jesus e deveriam ser respeitadas, bem 

como suas funções que tinham a necessidade de serem desenvolvidas de acordo 

com as descrições no manual de regras gerais. 

O documento criado pelos jesuítas representava as diretrizes pedagógicas e 

administrativas que a Igreja Católica levava à educação, mas após a expulsão dos 

católicos no ano de 1759, pelo marquês de Pombal, não é encontrado nenhum 

outro registro que demonstre o processo administrativo nas escolas até o século 

XIX.  

Ao longo da Revolução Industrial que permeou o século XIX, o pensamento 

burguês e o advento das máquinas como instrumento de produção nas fábricas 

reformulou a organização de diversos sistemas industriais, porque a figura de um 

membro responsável nas empresas passou a ser fundamental no funcionamento 

das fábricas. Desta maneira, o conceito de educação também foi renovado, 

passando a destacar uma figura que representasse a escola, chamada diretor. 

Para o diretor foram atribuídas funções estipuladas no artigo 281 do Decreto 

n. 5.884 de 1933, em que enfatiza o cumprimento de leis e regras, matrículas de 

novos educandos, acompanhamento dos exames escolares e dos resultados 

desses, criação de vínculo entre comunidade e escola entre outras atribuições que 

fundamentaram as ações administrativas de um diretor, que foi caracterizado como 

controlador e punitivo. 

Com o Decreto de n. 5.884, o diretor conduziu suas ações embasadas na 

gestão tradicional, com atitudes autoritárias e de controle de todas as decisões 

tomadas no colégio. Desta maneira, a administração escolar foi conectada aos 

conceitos de centralização e castigo.  

Dentre o conjunto de atividades que imputam às funções do diretor, de 

acordo com Libâneo (2008, p. 218) temos: 

 

• Assegurar o cumprimento das tarefas e normas do regimento escolar; 



22 
 

• Captar recursos para favorecer a dinamização do trabalho em todos 

os setores da escola; 

• Checar e assinar os documentos escolares, bem como encaminhá-los 

à secretaria escolar quando necessário;  

• Conhecer e garantir o cumprimento da legislação escolar e 

educacional; 

• Coordenar de forma harmoniosa o clima de trabalho entre a equipe; 

• Dirigir o seguimento dos trabalhos; 

• Mediar ações entre a comunidade e a escola; 

• Propor reuniões com a equipe de trabalho e com os pais dos alunos, 

quando houver necessidade; 

• Supervisionar o conjunto de atividades exercidas pela equipe, além de 

avaliar a organização escolar, os professores e o projeto pedagógico; 

• Verificar e se responsabilizar pelas despesas da escola, acordado 

com o conselho de escola, professores e pais de alunos. 

 

Para adquirir uma educação de qualidade o gestor necessita estar 

empenhado em participar do processo ensino aprendizagem. E sua intenção em 

conhecer e fazer uso do regimento escolar, controlar as despesas do colégio, 

interagir com a comunidade, bem como disponibilizar recursos didáticos aos 

professores e alunos, o permitirá se destacar no cargo. O diretor é um dos grandes 

responsáveis pela administração escolar. Portanto, sua preocupação em favorecer 

a aprendizagem é essencial. 

A presença e as ações de um diretor em uma escola demonstram como esta 

instituição de ensino é organizada, e como ele distribui as atividades aos grupos de 

pessoas que nela trabalham. 
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A direção, conforme já foi estudado, é pôr em ação, de forma 
integrada e articulada, todos os elementos do processo 
organizacional (planejamento, organização, avaliação), envolvendo 
atividades de mobilização, liderança, motivação, comunicação, 
coordenação. (LIBÂNEO, 2008, p.215) 

 

 

Como o trabalho do diretor requer tarefas variadas e numerosas, ele 

geralmente precisa contratar um assistente de direção, além de delegar funções a 

sua equipe pedagógica. No entanto, é importante valorizar o trabalho da equipe, a 

fim de adquirir a compreensão e o respeito dos colaboradores, nas funções 

executadas pelo diretor. 

O Decreto n. 10.623, de 26 de outubro de 1977, esclareceu a importância da 

organização escolar, promovida com o auxílio e contribuição de todos os membros 

do colégio, ou seja, o Decreto de 1977 enfatizou as competências do diretor por 

meio das gestões administrativa, democrática, pedagógica, de pessoas e de 

recursos financeiros.  Portanto, a gestão democrática e participativa recebeu um 

novo valor após este documento. 

  

Após o Decreto n. 10.623/77, o cargo de diretor de escola não mais 
sendo concebido como de cunho autoritário, passou a representar a 
fase de consolidação do processo democrático, período no qual nos 
encontramos no momento. (SILVA, 2015, p. 30) 

 

  

A partir da compreensão do percurso democrático educacional que permite a 

inserção de todos os envolvidos no processo ensino aprendizagem, o diretor não é 

mais o único responsável por estabelecer e definir todas as ações do colégio, ele 

compartilha as decisões com os colegas da escola, com os pais e alunos da 

mesma. 

Para desenvolver a gestão participativa o diretor cumprirá algumas ações 

que se diferenciam como os três termos a seguir: administração, gestão e 
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organização, porque estes complementam o processo organizacional de um 

colégio, e Libâneo apresenta os conceitos de cada um para esclarecer a ordem 

educacional nacional. 

 

Organizar significa dispor de forma ordenada, articular as partes de 
um todo, prover as condições necessárias para realizar uma ação; 
administrar é o ato de governar, de pôr em prática um conjunto de 
normas e funções; gerir é administrar, gerenciar, dirigir. (LIBÂNEO, 
2008, p. 97) 

 

 

É bastante frequente a utilização do vocábulo “administração” como 

indicação de organização escolar, quando pode ser usado como planejamento das 

ações e racionalização do trabalho. Já os conceitos de “gestão” e “direção” 

costumam ser confundidos, mas podem ser entendidos como administração 

educacional que não se misturam a “cultura organizacional”, que é percebida como 

interação social na escola. 

O termo “administração escolar”, segundo Houaiss (2008), representa a 

gestão como forma de organização e administração dos colégios. Para ele 

organizar significa dar ordem ou forma regular a um todo, que favorece o 

planejamento e a realização das ações; administrar é ter o poder de decisão é 

ministrar as normas e regras de uma instituição. Ambos são termos muito 

parecidos, que tem como objetivo a direção de um estabelecimento de ensino. 

 

nos Estados Unidos é mais frequente o uso de “administração”, 
enquanto o termo mais utilizado, na Inglaterra, é “gerenciamento”. 
Entretanto, na América Latina, passamos da perspectiva da 
“administração” para a “gestão”. Até o final dos anos 80, sob o 
regime dos sistemas educativos centralizados, existia a tradição de 
separar o planejamento da administração. (HESSEL, 2003, p.20) 
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Como gerir uma escola confere ao gestor a capacidade de se preparar tanto 

para manter a harmonia, quanto à ordem do colégio. Cabe a ele junto a equipe 

planejar o ano letivo, para que as ações do grupo sejam bem desenvolvidas. Sendo 

assim, não há atualmente uma distinção entre planejar e agir, pois ambas se 

completam e fundamentam as ações dos gestores escolares.  

Ao separar as funções dos diretores com os demais membros da escola, o 

planejamento será entendido como prática de quem organiza a instituição, e a 

execução será aplicada pelo restante da equipe. Desta forma, se desvinculará a 

atuação da elaboração do esquema escolar, bem como sua organização. 

Atualmente não se observa nas escolas uma diferença entre ação de quem planeja 

e de quem exerce estas responsabilidades, ou seja, todos estão inseridos no 

mesmo processo. Por isso, se torna mais fácil compreender a gestão participativa. 

 

o termo “gestão escolar” ganhou importância no meio educacional 
nublando a expressão “administração escolar”, para comportar um 
novo modelo de ação, de proporções paradigmáticas. A expressão 
“gestão”, neste caso, abarca a questão da participação nas decisões, 
como pressuposto para a concretização de uma prática democrática 
na escola pública. (HESSEL, 2003, p.22) 

 

 

Ainda que o diretor de uma instituição escolar possa conduzir suas ações 

embasadas na gestão tradicional, o que se discute atualmente são os benefícios 

que a gestão democrática pode trazer ao colégio, ou seja, ambas são distintas 

porque a primeira privilegia o autoritarismo do diretor, além de fazer dele o maior 

responsável pelas decisões na escola. Já a segunda permite que tanto os pais, 

quanto a equipe escolar e a comunidade, participem de reuniões e discutam quais 

as melhores atitudes a serem tomadas no colégio.  

 

Se administrar é utilizar racionalmente os recursos para a realização 
de fins determinados, administrar a escola exige a permanente 
impregnação de seus fins pedagógicos na forma de alcança-los. 
(PARO, 2000, p.7) 
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Administrar com a intenção de captar lucros não está associada à 

administração escolar, que busca a formação do cidadão para a qual a realização 

pedagógica tem forte papel e pode ser apoiada por uma gestão participativa, em 

que todos os envolvidos no processo educacional precisam estar realmente 

comprometidos. 

Compete ao diretor conhecer algumas habilidades do cargo de gestor, para 

que consiga colocar em prática as suas ideias e executar as ações, já que sua 

função requer: autonomia, decisão, disciplina, ética, responsabilidade e senso 

crítico.  

 

A nova escola requer gestores mais dinâmicos, criativos e capazes 
de interpretar as exigências de cada momento e de instaurar 
condições mais adequadas de trabalho. A autonomia da escola, tão 
decantada e mesmo prevista na legislação do ensino, depende, em 
grande parte, da competência de seus diretores para que a escola 
possa não só acompanhar as grandes transformações que se 
operam na sociedade como também intervir nelas. (SANTOS, 2002, 
p. 2) 

  

 

É de responsabilidade do gestor escolar, observar as atividades do colégio e 

o empenho dos colaboradores, para que se crie uma proposta de educação 

embasada na participação, na realidade, nos problemas socioculturais e 

econômicos os quais a sociedade enfrenta. Esta perspectiva pode interferir no 

aprendizado de maneira reflexiva aos alunos, pais e professores, assim como pode 

alterar as ações dos colaboradores junto à política escolar. 

  

Na concepção sociocrítica, a organização escolar é concebida como 
um sistema que agrega pessoas, destacando-se o caráter intencional 
de suas ações, a importância das interações sociais no seio do grupo 



27 
 

e as relações da escola com o contexto sociocultural e político. 
(LIBÂNEO, 2008, p.120) 

 

 

A proposta educacional de cunho cultural, econômico e social permite na 

escola a comunicação entre as pessoas. O diálogo é útil para construir o 

conhecimento de forma conjunta, ou seja, os pais podem intervir nas decisões 

escolares, por meio de conversas com o gestor, a fim de apresentarem novas 

ideias. 

Para que isso aconteça, há uma distância entre educação e autoritarismo, 

porque este último não atende às necessidades da população, e impede que se 

construa na escola a autonomia entre as crianças e a liberdade delas de 

desenvolverem e conduzirem suas próprias ações. 

A construção desta independência entre os educandos também depende do 

diretor, já que ele é o responsável pela instituição, além de ter acesso e poder de 

decisão entre os vários departamentos do colégio como: o departamento 

administrativo, pedagógico, de serviços gerais e outros. No entanto, é com a 

presença e a contribuição da sociedade que ele conduz as atividades na escola. 

Ainda que esteja centralizada no diretor a decisão final das ideias levantadas 

nas reuniões, ele pode definir com a equipe quais serão as atitudes a serem 

tomadas no colégio, já que a gestão participativa tem fundamentado as novas 

propostas educacionais. 

Essas inovações só tornaram-se possíveis devido ao cenário econômico, 

político e social difundido na Era Vargas de 1930 a 1945, porque neste período 

ocorreu um grande desenvolvimento econômico no Brasil, em que a educação 

tornou-se base do progresso e da reconstrução do país. Além disso, ela foi 

considerada eficaz à ascensão social. 

Na década de 1930 foi criado o Ministério dos Negócios da Educação e 

Saúde Pública, elaborou-se um Plano Nacional de Educação e se estabeleceu a 

gratuidade e obrigatoriedade do ensino básico. Alguns conflitos também marcaram 
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o período de reforma educacional, já que de um lado havia a Igreja Católica como 

grupo conservador e do outro os integrantes do grupo escolanovista. 

Com base em seus ideais o grupo de educadores apresentou em 1932, um 

Plano de Reformulação Nacional, conhecido como Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova, que trouxe ao Brasil a reestruturação no currículo educacional, 

redefiniu a gestão escolar e influenciou várias regulamentações que surgiram 

posteriormente. 

 Um dos fatores que começaram a se destacar com o surgimento do 

Manifesto dos Pioneiros é a gestão participativa, que possibilita o diálogo entre 

comunidade e escola, além de permitir a intervenção da equipe escolar, pais e 

alunos quanto à tomada de decisão no estabelecimento de ensino. Desta maneira, 

o diretor não é mais o único responsável pelas ações determinadas no colégio, ele 

recebe a intervenção da sociedade e interage com a equipe sobre as atividades 

desenvolvidas na instituição. 

Após o Manifesto dos Pioneiros, a educação passou a ser discutida e 

oferecida a todas as pessoas independente do poder aquisitivo. Além disso, o 

documento enfatizou o aluno como centro do processo de ensino aprendizagem, 

privilegiou a gestão participativa e possibilitou a democracia no país. 

 

Quando as escolas começam a crescer, na década de 1930, 
coincidindo com o início da industrialização no Brasil e o movimento 
escolanovista (Manifesto dos Pioneiros de 1932), as atribuições 
(atividades, isto é, o dever fazer) e competências (autoridade, isto é, 
o poder fazer) aumentam e se tornam mais complexas, dando origem 
à administração escolar. (SANTOS, 2008, p. 45) 

 

 

A administração escolar iniciou um processo de mudança após a assinatura 

deste documento, e representou um período de reestruturação educacional e 

consciência do atraso entre a educação e as necessidades de desenvolvimento no 

Brasil. 
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A educação pública tem de ser, pois, reestruturada para contribuir 
também, como lhe compete, para o progresso científico e técnico, 
para o trabalho produtivo e o desenvolvimento econômico. A 
reivindicação universal da melhoria das condições de vida, com 
todas as suas implicações econômicas, sociais e políticas, não pode 
permanecer insensível ou mais ou menos indiferentes a educação de 
todos os graus. (AZEVEDO, et. al., 2010, p.91)  

 

 

Após os movimentos que permearam as discussões educacionais da Escola 

Nova, assinada por um grupo de educadores que buscavam a reconstrução 

educacional, a defesa da escola pública, laica, obrigatória e que privilegiasse todo 

o povo brasileiro representando a inovação educacional do período e vigente 

atualmente. Este documento foi organizado de maneira democrática e demonstra 

um modelo de trabalho participativo. 

Com base nas modificações naturais da sociedade, a escola se adaptou as 

novidades e criou um novo sistema de educação, em que a gestão participativa 

possibilita o diálogo, a sugestão de ideias e as mudanças nas decisões que são 

concluídas pelo gestor. No entanto, ainda é difícil de verificar o trabalho dos 

gestores de forma ampla e aberta ao público, a fim de permitir a intervenção 

administrativa e educacional nas escolas. 

 Então, 

... a par de fatores estruturais ligados às próprias condições de 
trabalho e da vida da população, encontra-se também a resistência 
da instituição escolar a essa participação. Um dos aspectos mais 
importantes dessa resistência parece ser o fato de que praticamente 
inexiste qualquer identidade da escola pública com os problemas de 
sua comunidade. (PARO, 2000, p.27) 

 

 

Ainda que alguns pais não questionem a política escolar, é interessante que 

haja entre a sociedade e o grupo educacional a conversa e a participação nas 

ações desenvolvidas no colégio. No entanto, um dos fatores que impedem a 
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efetivação da gestão democrática, é a falta de interesse da escola em permitir que 

a comunidade frequente as reuniões. 

O ideal para promover a participação dos responsáveis na educação, 

segundo Paro (2000) é isentar os pais do prejuízo salarial, das horas que 

disponibilizarem ao colégio. Isto pode facilitar o acompanhamento dos 

responsáveis nas discussões e promover a democracia entre a equipe escolar. 

A instalação de uma estrutura administrativa que vise o diálogo como fonte 

de educação, também possibilita os avanços no processo pedagógico, na 

realização dos objetivos educacionais e no incentivo da participação da 

comunidade nas decisões tomadas no colégio. 

  Assim como a educação privilegia a interação entre as pessoas, a gestão 

participativa necessita de comunicação e relação interpessoal, ou seja, para se 

promover uma educação com base nos critérios didático-pedagógicos, é essencial 

que se promova na instituição de ensino a implantação de um conselho entre os 

indivíduos relacionados à educação (alunos, diretores, pais e professores). 

 

O Capítulo III, da Constituição da República Federativa de 1988 
aborda o tema da Educação, da Cultura e do Desporto. O artigo 206 
assegura alguns princípios da Educação, que são importantes na 
prática do Diretor de Escola e, no inciso VI ressalta a gestão 
democrática no ensino público a ser preservada e assegurada na 
forma da lei. Mediante essa propositura percebe-se um avanço na 
história da educação brasileira, com destaque para a gestão 
compartilhada, mais democrática, garantindo a participação dos 
Conselhos de Escola. (SILVA, 2015, p.31) 

 

 

Com base no artigo 206 da CF/88, o Conselho Escolar torna-se importante 

como forma de compartilhar e definir as decisões educacionais, sendo dirigido pelo 

gestor do colégio e integrado por diversos membros que representem a sociedade, 

promovendo assim, a gestão democrática na instituição de ensino.   

 As escolhas e definições de atitudes que proporcionem o progresso 

educacional, quando tomadas em conjunto com apresentações de perspectivas 
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distintas como em um Conselho Escolar, caracterizam a democracia do coletivo e 

geralmente possibilitam ao grupo o conhecimento das demandas escolares a 

serem solucionadas pela gestão. 

 

2. . GESTÃO PARTICIPATIVA 

  

O Brasil é composto por um grupo de representantes políticos, que 

escolhidos pelo povo fazem votações e decidem as regras e leis do país. No 

entanto, o poder de decisão está sempre condicionado a opinião destes indivíduos, 

que por serem responsáveis pela organização federal, acabam excluindo a 

população da intervenção nas tomadas de decisões. 

 

A gestão democrática e participativa representa uma dimensão 
complexa e abrangente, de caráter político, uma vez que dá poder às 
pessoas, poder que é legítimo no contexto educacional, com vistas a 
contribuir para a formação e o desenvolvimento integral dos alunos, 
mediante a participação da comunidade escolar interna e externa. 
(SILVA, 2015, p.83) 

 

 

Como a população está inserida em uma cultura dominadora, o hábito de 

criticar as posições governamentais é muito comum, mas a falta de preparo para 

defender as próprias ideias nem sempre acontece, ainda que o povo esteja quase 

sempre insatisfeito com as decisões dos governadores. 

O mesmo acontece nas escolas, que apesar das mudanças sociais, a 

direção das escolas dificilmente permite a intervenção da comunidade como 

maneira de construção educacional, para que ambos possam estar de acordo com 

as decisões. 

Por essa razão, é preciso que ocorra nas escolas um processo de 

reorganização democrática estabelecida pelos professores, pais, alunos e 

sociedade, os quais poderiam participar das resoluções de problemas, sem que o 
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diretor perdesse a sua posição. Desta maneira, quem ganharia poder seria o 

colégio e os alunos receberiam uma educação mais bem planejada. 

 

A última Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional traz a 
expressão “gestão democrática” para o ensino público e estabelece 
como princípio a participação dos profissionais da educação na 
elaboração do projeto pedagógico da escola e participação da 
comunidade escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. 
(HESSEL, 2003, p. 22) 

 

 

De acordo com a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) a 

participação dos envolvidos no processo ensino aprendizagem, contribui nas 

decisões escolares, bem como no desenvolvimento do projeto político pedagógico 

da escola. Isto favorece a organização do ensino e permite uma interação entre 

sociedade e gestão. 

Ainda no Título II da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que se refere 

aos Princípios e Fins da Educação Nacional, o ensino é destacado no artigo 3º e 

seus incisos:  

 

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber; 

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII - valorização do profissional da educação escolar; 
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VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da 
legislação dos sistemas de ensino; 

IX - garantia de padrão de qualidade; 

X - valorização da experiência extra escolar; 

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas 
sociais. 

XII - consideração com a diversidade étnico-racial. 

 

 

São constatados nos incisos II, III, IV e VIII acima mencionados, alguns 

aspectos de grande relevância na prática de gestão democrática nas escolas, 

porque eles asseguram ao ensino a importância das diferenças de ideias, respeito 

às opiniões, trocas de informação e liberdade entre a comunidade escolar.  

O grande ideal da gestão democrática é favorecer a aprendizagem e a 

formação dos alunos, por meio do envolvimento da comunidade escolar. No 

entanto, cabe ao gestor à criação de oportunidades participativas entre a equipe, a 

fim de se promover uma pedagogia com foco no desenvolvimento dos educandos. 

 

A pedagogia deve ser vista como o objetivo último de 
desenvolvimento humano, de preparação do educando para a 
cidadania e para o trabalho. A prática cotidiana dos preceitos 
democráticos, dentro da escola, leva os indivíduos a respeitarem as 
ideias alheias e as noções de igualdade e liberdade. (Abrão, 2012, p. 
1059) 

 

 

Como o pluralismo de ideias é um item primordial da democracia, se a 

política escolar se preocupar com a construção das opiniões entre todos os 

membros do colégio, ainda que elas se diferenciem, haverá nesta instituição de 

ensino uma pedagogia embasada na formação cidadã e profissional de seus 

estudantes. 
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Apesar da gestão democrática, ser inserida no artigo 206 da CF, há na 

educação uma resistência na inclusão dos membros do Conselho Escolar nas 

reuniões administrativas e pedagógicas. Por isso, observa-se atualmente a 

necessidade de progressos no processo participativo. 

Estes avanços são de caráter coletivo, ou seja, o comparecimento para 

fortalecer as discussões dos problemas escolares de pessoas com pontos de vista 

distintos, como os alunos, pais, professores e demais sujeitos da comunidade 

escolar, que podem constituir um colegiado para definir as decisões é muito 

importante no fortalecimento das ideias pedagógicas.   

 

Nesse processo de democratização da gestão com maior 
participação da comunidade escolar, surgiu a necessidade de avaliar 
e planejar a educação da rede municipal. A 1ª Conferência Municipal 
de Educação foi o disparador para discutir “a escola que temos e a 
escola que queremos”. (Lomonaco; Silva, 2013, p. 109) 

 

  

Para que haja uma transformação escolar visando à gestão participativa a 

compreensão deste conceito requer o desenvolvimento pessoal e profissional dos 

indivíduos, a escola se configura em um ambiente em que todos os envolvidos no 

processo educacional aprendem a decidir o destino da escola e dos participantes 

dela. Desta forma, pode-se definir a gestão participativa como escola do futuro. 

Esta nova perspectiva inclui o colegiado, que irá compartilhar das 

discussões promovidas ao longo do ano letivo como auxiliar nas decisões 

determinadas nas reuniões. Ainda que seja bastante comum a utilização do termo 

“colegiado”, este encontro também é conhecido como Unidade Executora (UEX).  

A Associação de Pais e Mestres (APM) que geralmente está vigente nas 

escolas públicas fomentam as UEX, com o intuito de melhorar os investimentos 

escolares, para promover uma educação de qualidade aos alunos. Esta APM 

também está presente no Plano Nacional de Educação (PNE), sob a Meta 19 e 

suas estratégias, na Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014. 
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Meta 19: assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a 
efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios 
técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade 
escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio 
técnico da União para tanto. 

Estratégias: 

19.1) priorizar o repasse de transferências voluntárias da União na 
área da educação para os entes federados que tenham aprovado 
legislação específica que regulamente a matéria na área de sua 
abrangência, respeitando-se a legislação nacional, e que considere, 
conjuntamente, para a nomeação dos diretores e diretoras de escola, 
critérios técnicos de mérito e desempenho, bem como a participação 
da comunidade escolar; 

19.2) ampliar os programas de apoio e formação aos (às) 
conselheiros (as) dos conselhos de acompanhamento e controle 
social do Fundeb, dos conselhos de alimentação escolar, dos 
conselhos regionais e de outros e aos (às) representantes 
educacionais em demais conselhos de acompanhamento de políticas 
públicas, garantindo a esses colegiados recursos financeiros, espaço 
físico adequado, equipamentos e meios de transporte para visitas à 
rede escolar, com vistas ao bom desempenho de suas funções; 

19.3) incentivar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a 
constituírem Fóruns Permanentes de Educação, com o intuito de 
coordenar as conferências municipais, estaduais e distrital bem como 
efetuar o acompanhamento da execução deste PNE e dos seus 
planos de educação; 

19.4) estimular, em todas as redes de educação básica, a 
constituição e o fortalecimento de grêmios estudantis e associações 
de pais, assegurando-se-lhes, inclusive, espaços adequados e 
condições de funcionamento nas escolas e fomentando a sua 
articulação orgânica com os conselhos escolares, por meio das 
respectivas representações; 

19.5) estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos 
escolares e conselhos municipais de educação, como instrumentos 
de participação e fiscalização na gestão escolar e educacional, 
inclusive por meio de programas de formação de conselheiros, 
assegurando-se condições de funcionamento autônomo; 

19.6) estimular a participação e a consulta de profissionais da 
educação, alunos (as) e seus familiares na formulação dos projetos 
político-pedagógicos, currículos escolares, planos de gestão escolar 
e regimentos escolares, assegurando a participação dos pais na 
avaliação de docentes e gestores escolares; 

19.7) favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e 
de gestão financeira nos estabelecimentos de ensino; 



36 
 

19.8) desenvolver programas de formação de diretores e gestores 
escolares, bem como aplicar prova nacional específica, a fim de 
subsidiar a definição de critérios objetivos para o provimento dos 
cargos, cujos resultados possam ser utilizados por adesão. 

 

 

A APM e as UEX da escola tem a função definir os fins de aplicação dos 

recursos financeiros, para o aperfeiçoamento da educação. No entanto, em 

algumas escolas os participantes destes grupos apenas assinam os documentos 

elaborados pelos gestores escolares, sem necessariamente frequentarem as 

reuniões que determinarão estas resoluções. 

   

O fato de me perceber no mundo, com o mundo e com os outros me 
põe numa posição em face do mundo que não é de quem nada tem a 
ver com ele. Afinal, minha presença no mundo não é a de quem a ele 
se adapta, mas a de quem nele se insere. É a posição de quem luta 
para não ser apenas objeto, mas sujeito também há história. 
(FREIRE, 1996, p.31) 

 

 

Apesar dos obstáculos que as pessoas que vivenciam a prática escolar 

enfrentam, existe tanto no PNE, quanto na CF o ideal de uma educação 

democrática, a qual os sujeitos são realmente participantes do processo de tomada 

de decisão e não apenas um objeto deste. 

Assim como Paulo Freire observou e praticou uma educação de qualidade, 

ele também demonstrou por meio de diversos títulos a importância da gestão 

democrática, como forma de progresso no processo ensino aprendizagem. Ele 

marcou este procedimento com grande inovação da política educacional 

desmistificando algumas concepções autoritárias, burocráticas, mecanicistas entre 

outras. 

De acordo com Brito (2014), Freire sempre tomava decisões com base em 

seu bom senso, por isso respeitava as leis e os direitos a todos. Sendo assim, 

desenvolveu uma gestão democrática participativa ao lado de sua equipe, a qual 
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ele apenas inspirava, porque as decisões finais eram tomadas em conjunto com o 

grupo. 

Se todos os gestores procurarem agir como Paulo Freire, poderá diminuir as 

falhas na gestão, já que o coordenador pedagógico, o vice-diretor, os professores e 

os demais membros da equipe, dialogarão com o diretor sobre as decisões a 

serem tomadas. Sendo assim, esta equipe também terá acesso ao currículo 

escolar desta instituição de ensino, além de fazerem parte da organização dele. 

 

3. CURRÍCULO ESCOLAR 

 

As técnicas adotadas em sala de aula e na criação de um currículo fazem 

parte da tradição cultural das pessoas. No entanto, existem inúmeras definições 

que caracterizam um currículo escolar como proposta pedagógica de um programa 

de ensino.  

Entre os significados que podem ser considerados fundamentais nos 

currículos estão: as experiências utilizadas pelas escolas para captar nos alunos 

determinados objetivos, os conhecimentos adquiridos pelos educandos que se 

referem ao processo de aprendizagem, os conteúdos a serem trabalhados com os 

estudantes e os planejamentos das atividades a serem usadas. 

Para cada curso o currículo terá uma proposta distinta, ou seja, depende da 

instituição, do nível de ensino e do público alvo para que se estabeleçam 

conteúdos, discussões e esquemas que favoreçam a organização deste. 

De acordo com Sacristán (2000, p. 14), o currículo pode ser analisado como 

ligação entre a sociedade e a escola; como plano educativo; conteúdos e 

orientações sequenciais; realidade prática que sobressaia a teoria e a pesquisa 

educacional. 

Os itens acima configuram um apanhado de ideias que circulam ao redor 

dos currículos e que o transformam em parâmetros a serem seguidos ao longo do 

ano pela equipe de educadores. 



38 
 

 

O currículo é a forma de ter acesso ao conhecimento, não podendo 
esgotar seu significado em algo estático, mas através das condições 
em que se realiza e se converte numa forma particular de entrar em 
contato com a cultura. (SACRISTÁN, 2000, p.15) 

 

 

Como o currículo se baseia nas experiências da escola e dos estudantes 

para ser criado, seu foco principal é aprofundar os conhecimentos por meio das 

vivências escolares e não é apenas teórico, mas dinâmico e prático, a fim de 

favorecer o aprendizado e de transformar as ações dos indivíduos envolvidos 

nesse processo.  

De acordo com alguns dicionários o termo “currículo”, corresponde a um 

determinado curso ou matéria escolar e/ou universitária, bem como a biografia 

relacionada à formação de um indivíduo, que tem como base os conhecimentos 

deste. 

Outro aspecto definido como currículo é a programação de um determinado 

estudo, curso e disciplina analisada para a organização do termo mencionado. 

Ambas as explicações se referem ao conteúdo proposto em um programa, que tem 

como fundamento as práticas didáticas dos professores e o aprendizado dos 

alunos. 

Os currículos visam o aprofundamento estudantil de cada educando e se 

preocupam com a sequência dos ensinamentos dados em sala de aula. Por isso, 

costumam ser elaborados a partir de dados históricos e teóricos até se 

aproximarem da realidade atual, a qual pode ser ensinada de forma prática. 

Para que esse documento seja trabalhado de maneira efetiva é necessário 

que obedeça a política da instituição de ensino. Sendo assim, não basta apenas 

apresentar aos estudantes a ordem dos conteúdos, é importante que a equipe 

escolar respeite a proposta da escola, porque ao se estabelecer um cronograma 

educacional são analisados os interesses do público ao qual se destina. 
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Como cada curso tem um grupo de interesse diferente, é essencial que os 

professores desenvolvam atividades que tenham relação com a cultura dos 

participantes e que possibilite a eles um melhor aproveitamento escolar. Desta 

forma, conhecer o plano educativo e a realidade à qual se insere cada membro da 

equipe, possibilita aos educandos uma vivência mais eficaz. 

Os artigos científicos tratam dos currículos como fatores sociais e políticos, 

que orientam a equipe de educadores a selecionarem os conteúdos que estão de 

acordo com as disciplinas e os saberes de cada programa de ensino. 

 

muitos educadores e pesquisadores da área do currículo com 
frequência já não têm uma noção séria de seu enraizamento histórico 
nos interesses passados da manutenção do consenso por meio de 
uma seleção do conhecimento que se baseava em uma visão de 
sociedade estratificada pela classe e pela “capacidade”, também a 
tradição seletiva opera hoje, negando a importância tanto do conflito 
quanto das diferenças ideológicas. (APPLE, 2006, p.125) 

 

 

Nessa concepção de ensino o currículo é visto como um instrumento de 

trabalho, que não pode se desvincular do período o qual é elaborado, ou seja, seus 

caráteres históricos e sociais fundamentam a elaboração desse material que será 

estudado pelos alunos. 

Com base na percepção acima os aspectos culturais, políticos e 

socioeconômicos possibilitam a compreensão das experiências educacionais 

adquiridas pelos educandos, dos planos de ensino desenvolvidos pela equipe 

escolar e dos processos de avaliação que verificam os conhecimentos assimilados 

por eles. Como o planejamento é organizado de acordo com a realidade dos 

estudantes, a compreensão dos conteúdos tende a ser mais clara e objetiva, para 

que os alunos sejam capazes de fazer uma relação entre a política do momento e 

entre a cultura a qual eles experimentam. 
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A conexão entre política e cultura dos currículos fundamenta a criação de 

alguns programas de ensino, que ao serem analisados são embasados nas teorias 

e nas práticas dos docentes para valorizar a informação fornecida aos educandos. 

Após a compreensão dos itens acima, pode-se concluir que a palavra 

“currículo” tem sido adotada recentemente e sua linguagem ainda é pouco utilizada 

entre os professores. No entanto, ele é bem estabelecido e parte dos 

procedimentos administrativos, didáticos, econômicos e políticos, que trazem 

características embutidas como crenças, valores e aspectos racionais que 

completam a organização do mesmo. 

 

O currículo não é um conceito, mas uma construção cultural. Isto é, 
não se trata de um conceito abstrato que tenha algum tipo de 
existência fora e previamente à experiência humana. É, antes, um 
modo de organizar uma série de práticas educativas. (SACRISTÁN, 
2000 apud GRUNDY, 1987, p.14)  

 

 

Como o currículo está ligado às habilidades desenvolvidas pelos alunos, ele 

não é considerado um item sem vida, porque decorre das experiências e das 

práticas adotadas em classe. Por este motivo, os cronogramas são sempre 

dinâmicos e inovadores, já que focam públicos diversificados que evoluem com o 

passar dos anos. 

Partindo do pressuposto que ao se definir o currículo são detalhadas as 

funções da escola e seu caráter didático, observa-se a individualidade de cada 

sistema de ensino, além da sua particularidade ao se tratar de cada nível de 

educação. 

 

O currículo é o cruzamento de práticas diferentes e se converte em 
configurador, por sua vez, de tudo o que podemos denominar como 
prática pedagógica nas aulas e nas escolas. (SACRISTÁN, 2000 
p.26) 
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As práticas pedagógicas favorecem os conteúdos inseridos nos currículos, 

mas variam de acordo com cada região, grupo e professores. Por isso, um mesmo 

cronograma pode ser trabalhado de diversas maneiras e ser assimilado pelos 

alunos de formas distintas. 

Quando se estabelece na instituição de ensino um documento como este, 

em que diversos professores terão acesso, mas as dinâmicas adotadas por eles 

serão distintas, observar-se na escola um trabalho integrado com a possibilidade 

de troca de informações entre a equipe, para que as ações interdisciplinares 

possam acontecer e dar vida e sentido a tudo que se ensina aos alunos, já que as 

disciplinas se integram. 

 

Quando todos os professores de um curso estão a par do currículo, 
de seus objetivos de formação profissional, das disciplinas e 
atividades programadas, as respostas às mesmas perguntas feitas 
anteriormente pelos alunos terão respostas concretas, imediatas, 
explicando o significado daquela disciplina ou daquele tema que se 
está estudando. (MASETTO, 2010 p.57) 

 

 

Diante da afirmação acima, a apropriação do currículo se torna possível 

quando os professores fazem parte da elaboração deste documento. Isto também 

contribui para a formação dos alunos que tem direito à educação como processo 

de criação, conhecimento da arte, das ciências, da cultura e de todos os outros 

valores que representam a humanização. 

Os educadores de todas as áreas do conhecimento e os educandos 

complementam os currículos escolares quando levam a educação aspectos 

distintos de desigualdade cultural, política e social, e essas diferenças ampliam o 

aprendizado por meio da diversidade.  
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Ver a diversidade como um dado positivo, liberá-la de olhares 
preconceituosos: superar práticas classificatórias é uma indagação 
nuclear dos currículos. (Beauchamp; Nascimento; Pagel; et. al., 
2007, p.13) 

 

 

Respeitar as diferenças significa que os currículos escolares atuais 

avançaram bastante, a ponto de reconhecerem as diversidades e dificuldades de 

cada educando. Por isso, o trabalho escolar pode criar condições para a inclusão 

de alunos deficientes nas instituições de ensino, já que por muitos anos atrás esta 

atenção era descartada tanto pelos currículos, quanto pelos profissionais da 

educação. 

A partir do Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011, o trabalho escolar 

inclusivo aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação foi valorizado. Assim como prevê o artigo 1º e 

seus incisos:  

 

Art. 1o O dever do Estado com a educação das pessoas público-alvo 
da educação especial será efetivado de acordo com as seguintes 
diretrizes: 

I - garantia de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, 
sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades; 

II - aprendizado ao longo de toda a vida; 

III - não exclusão do sistema educacional geral sob alegação de 
deficiência; 

IV - garantia de ensino fundamental gratuito e compulsório, 
asseguradas adaptações razoáveis de acordo com as necessidades 
individuais; 

V - oferta de apoio necessário, no âmbito do sistema educacional 
geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação; 

VI - adoção de medidas de apoio individualizadas e efetivas, em 
ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, 
de acordo com a meta de inclusão plena; 
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VII - oferta de educação especial preferencialmente na rede regular 
de ensino;  

VIII - apoio técnico e financeiro pelo Poder Público às instituições 
privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva 
em educação especial. 

 

 

Com o Decreto nº 7.611, os currículos escolares puderam se preocupar com 

a acessibilidade, a pedagogia inclusiva e os recursos a serem usados em sala de 

aula aos deficientes. Portanto, a equipe pedagógica iniciou um processo de 

adaptação do sistema regular de ensino aos alunos que merecem atenção 

individualizada.  

 De acordo com o presente Decreto, a importância ao acesso dos deficientes  

às redes de ensino tanto públicas, quanto privadas, além da efetivação de medidas 

que atendam estes alunos de maneira individualizada, torna-se essencial no 

trabalho inclusivo que pode contar com recursos adaptados dependendo da 

necessidade de cada educando. 
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CAPÍTULO II – ATENDIMENTO AOS ALUNOS DEFICIENTES 

Ao longo deste capítulo trabalharemos tanto com o histórico da educação 

especial no Brasil, como o atendimento dos deficientes visuais nas escolas 

especiais e inclusivas, além das causas da deficiência dos alunos com baixa visão 

e cegueira. Como referência do presente capítulo, teremos os seguintes autores: 

Fontana (2006); Mazzota (2001); Nunes (2006). 

 

1. . HISTÓRICO 

 

A história da educação sobre o atendimento educacional dos deficientes até 

o século XVIII era baseada nas crenças, em mitos e na religião, ou seja, não havia 

base científica para o desenvolvimento dos estudos. Por isso, o medo e a falta de 

informação levavam as pessoas a marginalizarem ou ignorarem os portadores de 

deficiência. 

 

A própria religião, com toda sua força cultural, ao colocar o homem 
como “imagem e semelhança de Deus”, ser perfeito, inculcava a 
ideia da condição humana como incluindo perfeição física e mental. 
E não sendo “parecidos com Deus”, os portadores de deficiências 
(ou imperfeições) eram postos à margem da condição humana. 
(MAZZOTTA, 2001, p.16) 

 

Como os deficientes eram considerados diferentes pela sociedade, eles não 

recebiam atendimento individualizado para cada necessidade, fazendo com que a 

sociedade os invalidassem ou os restringissem as atividades circenses, teatrais ou 

expostos à mendicância.  

Com o passar dos anos, alguns representantes da comunidade e os próprios 

deficientes passaram a se preocupar com as condições de vida oferecidas pela 

sociedade aos indivíduos chamados de especiais. Portanto, os grupos sociais 

começaram a se modificar em busca de conhecimento e alternativas educacionais 

que pudessem favorecer o atendimento a eles. 
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Com esse novo pensamento, algumas mudanças surgiram ao longo do 

século XIX, porque várias nomenclaturas foram dadas ao atendimento educacional 

de pessoas com deficiência como: Pedagogia de Anormais, Pedagogia da 

Assistência Social, Pedagogia Curativa e Terapêutica, Pedagogia Emendativa e 

Pedagogia Teratológica. 

Os primeiros movimentos de expansão à educação especial ocorreram na 

Europa e aos poucos se espalharam pela América. Desta forma, foi em Paris que 

surgiu o primeiro instituto criado para atender os deficientes visuais, fundado por 

Valentin Haüy que se chamava Institute Nationale des Jeunes Aveugles. Este 

espaço foi criado em 1784, para ampliar o ensino dos cegos, porque Haüy 

costumava utilizar letras em relevo para ensinar a leitura e a escrita aos deficientes. 

O trabalho de Haüy foi muito valorizado na Europa, o que rendeu a ele a 

aprovação da Academia de Ciências de Paris, por não ter tornado o instituto um 

asilo, mas por ter se preocupado com o ensino, a socialização e a prática da leitura 

aos alunos cegos. 

Ao longo do tempo algumas escolas como as de Liverpool e de Londres nos 

anos de 1791 e 1799, foram fundadas para ensinar os cegos com o método de 

ensino criado por Haüy.  O mesmo aconteceu no século XIX, com a criação das 

escolas de Viena em 1805 e de Berlim em 1806. 

No período de 1819 o militar do exército francês Charles Barbier, visitou o 

Instituto Nacional dos Jovens Cegos em Paris, para apresentar aos professores e 

alunos um novo método de ensino de escrita, que permitia a comunicação 

codificada e expressada por pontos, a fim de utilizar os trinta e seis sons básicos 

da língua francesa. Esta transmissão de informações era usada nos campos de 

batalha, no período noturno, mas segundo Barbier poderia ser adaptada ao ensino 

de deficientes visuais. 

Mais tarde em 1829, o francês Louis Braille (1809-1852) que estudou no 

Instituto Nacional dos Jovens Cegos, readaptou a comunicação codificada militar 

às necessidades dos deficientes visuais, o que resultou na sonografia e depois no 

método de ensino chamado Braille que conhecemos atualmente. 
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Até hoje não foi encontrado outro meio, de leitura e escrita, mais 
eficiente e útil para uso das pessoas cegas. Baseado em seis pontos 
salientes na célula Braille, este “código” possibilita sessenta e três 
combinações. (MAZZOTTA, 2001, p.19) 

 

 

Com o desenvolvimento de Braille, tanto a escrita e a leitura da língua foram 

ensinadas, como também a Matemática, a Aritmética e a Música tornaram-se 

possíveis ao aprendizado dos deficientes visuais. 

A partir de 1829 alguns colégios foram fundados nos Estados Unidos para 

atender os cegos e pessoas com baixa visão e entre eles estavam: o “New England 

Asylum for the Blind”, em Massachusetts, o “New York Institute for the Education of 

the Blind”, em Nova York e a “Ohio School for the Blind”, em Ohio.  

O período de 1817 a 1850 foi marcado pela expansão das escolas que 

atendiam diversos deficientes como: cegos, surdos e retardados mentais e entre 

1850 a 1920 houve um novo crescimento de escolas residenciais, criadas nos 

Estados Unidos a fim de atender várias necessidades especiais como os 

deficientes físicos. 

Após a ampliação de instituições de ensino voltadas ao acompanhamento 

dos deficientes ao redor do mundo, a atenção a estas pessoas também chega ao 

Brasil, trazidas por D. Pedro II ainda no período imperial do país.   

 

2. EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL  

 

Em 12 de setembro de 1854, D. Pedro II assinou o Decreto Imperial nº 

1.428, que resultou na fundação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos. Esta foi à 

primeira iniciativa tomada no Brasil, para o atendimento escolar especial dos 

deficientes. 

Em 17 de maio de 1890 o Marechal Deodoro da Fonseca e Benjamin 

Botelho de Magalhães, que era Ministro da Instrução Pública, Correios e Telégrafos 
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do Brasil, alteraram o nome do Instituto dos Meninos Cegos para Instituto Nacional 

dos Cegos, por meio do Decreto nº 408 que ambos assinaram. 

Com o passar do tempo para homenagear o ex-ditador e Ministro Benjamin 

Constant Botelho de Magalhães, o Instituto novamente mudou de nome e passou a 

ser chamado de Instituto Benjamin Constant (IBC) devido ao Decreto nº 1.320, que 

foi assinado em 24 de janeiro de 1891. 

 

Atualmente, o Instituto Benjamin Constant é o principal editor de 
obras em Braille em nosso país. Apesar de ser uma ferramenta 
poderosa de inclusão, ela apresenta uma série de aspectos 
limitadores. Entre as maiores dificuldades está o fato de que as obras 
assim impressas são muito caras, pesadas e difíceis de manusear, 
além de estarem disponíveis em relativamente poucas cidades do 
Brasil. (FONTANA, NUNES, 2006, p. 2-3) 

 

 

Como não são todos os deficientes visuais que compreendem a escrita 

Braille, as obras publicadas acabam não sendo viáveis a todos os cegos, porque 

requerem o auxílio de alguém especializado neste sistema de escrita para ler a 

eles. Sendo assim, inúmeros livros publicados em Braille, não são utilizados pelos 

deficientes visuais. 

A princípio os textos publicados em alto relevo (Braille) não eram de fácil 

acesso às crianças, porque havia uma distinção entre a concepção de aulas 

ministradas na fase infantil e na fase adulta. Portanto, os materiais adaptados ao 

entendimento das crianças demoraram mais a serem publicados. 

 

La ausencia de una concepción más clara de la infancia aliada a una 
visión del niño igual a la de un adulto, durante mucho tiempo, fueron 
los responsables del desinterés con relación al proceso educacional 
(CARNEIRO, NOFFS, 2011, p.220)  
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A partir da percepção do alto grau de dificuldade encontrada pelos adultos 

ao tentarem ler e escrever em Braille, foi possível expandir o acesso aos recursos 

das crianças para que ainda pequenos pudessem minimizar os problemas 

enfrentados enquanto DV’s (deficientes visuais). Sendo assim, os livros infantis 

táteis foram publicados lentamente de acordo com a busca deste material e o 

aumento de pessoas cegas no país.  

Com o crescimento da população de cegos e surdos no Brasil e a grande 

procura de escolas que atendessem estas pessoas, D. Pedro II abriu espaço para 

a discussão da educação dos portadores de deficiência (como eram chamados), 

por meio do 1º Congresso de Instrução Pública que ocorreu em 1883 e que teve 

como tema principal, a formação de professores para trabalhar no atendimento de 

alunos cegos e surdos. 

Após o incentivo do imperador, várias foram as escolas fundadas no Brasil, 

para tratar dos deficientes, entre elas estavam: a Escola Rodrigues Alves, que foi 

fundada em 1905 no Rio de Janeiro, como iniciativa estadual de atender os 

deficientes físicos e visuais; a Escola Estadual São Rafael criada em Minas Gerais 

no ano de 1925, para ensinar os alunos cegos; o Instituto de Cegos da Bahia, 

fundado em 1936; o Instituto Santa Luzia, que era especializado em deficiência 

visual e foi criado em 1941; o Instituto Paranaense de Cegos, que iniciou seus 

trabalhos em Curitiba no ano de 1944; o Instituto São Rafael criado em 1949 em 

Taubaté – SP, para atender os deficientes visuais; a Associação Linense para 

Cegos, fundada em Lins – SP no ano de 1948; a Fundação para o Livro do Cego 

no Brasil, criada por Dorina Nowill no ano de 1946 e diversas outras instituições 

espalhadas pelo país e que se especializaram em várias deficiências. 

Após o surgimento das escolas especializadas, nasceram as classes 

especiais para alunos com algum tipo de deficiência. Nestas salas alguns 

professores preparados para trabalhar com os deficientes, puderam exercer suas 

funções e criar materiais apropriados às determinadas dificuldades.  

Entre esses materiais surgiram os documentos e livros transcritos em Braille 

que são desenvolvidos por associações, fundações ou instituições não 

governamentais, que preocupadas com a formação do cidadão cego ou com baixa 
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visão criaram condições de acesso à escrita e leitura, além dos atendimentos 

médicos e profissionais.  

Os grupos mais conhecidos no Brasil que atendem a demanda de 

deficientes visuais são: Laramara: Associação Brasileira de Assistência ao 

Deficiente Visual; Associação de Cegos Louis Braille; Associação de Deficientes 

Visuais e Amigos (ADEVA); Fundação Dorina Nowill para cegos; Instituto Benjamin 

Constant; Instituto de Cegos Padre Chico; Unidade de Reabilitação para 

Deficientes Visuais (URDV) entre outros. 

As atividades praticadas por essas empresas do terceiro setor realizam 

trabalhos diversos como a criação de brinquedos e jogos adaptados, a produção de 

livros em Braille, falados e digitais, a elaboração e venda de bengalas, lupas 

eletrônicas, máquinas e impressoras de Braille entre outros objetos, além de 

ministrarem cursos, oficinas e palestras sobre o atendimento ao deficiente.  

Outro cuidado importante para melhorar a mobilidade e o desenvolvimento 

do tato, foi à instauração na instituição pesquisada de oficinas de tipografia e 

encadernação aos alunos deficientes. Estas eram oferecidas aos meninos, 

enquanto as meninas aprendiam tricô como tarefa profissional e de exercício 

motor. 

Com as escolas especiais e a necessidade da socialização entre as 

crianças, surgiram às discussões sobre a inclusão. Esta se tornou vigente e 

transformou o atendimento educacional nas escolas especializadas, porque 

facilitou o acesso dos deficientes nos colégios regulares. 

De acordo com a Lei n. 13.005 do PNE, o atendimento no sistema inclusivo 

deve ser garantido ao aluno com deficiência, como prevê a Meta 4 e suas 

estratégias: 

 

Meta 4: universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 
(dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à 
educação básica e ao atendimento educacional especializado, 
preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de 
sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, 
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classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou 
conveniados. 

Estratégias: 

4.1) contabilizar, para fins do repasse do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação - FUNDEB, as matrículas dos (as) 
estudantes da educação regular da rede pública que recebam 
atendimento educacional especializado complementar e 
suplementar, sem prejuízo do cômputo dessas matrículas na 
educação básica regular, e as matrículas efetivadas, conforme o 
censo escolar mais atualizado, na educação especial oferecida em 
instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 
lucrativos, conveniadas com o poder público e com atuação exclusiva 
na modalidade, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 
2007; 

4.2) promover, no prazo de vigência deste PNE, a universalização do 
atendimento escolar à demanda manifesta pelas famílias de crianças 
de 0 (zero) a 3 (três) anos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, observado o 
que dispõe a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; 

4.3) implantar, ao longo deste PNE, salas de recursos multifuncionais 
e fomentar a formação continuada de professores e professoras para 
o atendimento educacional especializado nas escolas urbanas, do 
campo, indígenas e de comunidades quilombolas; 

4.4) garantir atendimento educacional especializado em salas de 
recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços 
especializados, públicos ou conveniados, nas formas complementar 
e suplementar, a todos (as) alunos (as) com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 
matriculados na rede pública de educação básica, conforme 
necessidade identificada por meio de avaliação, ouvidos a família e o 
aluno; 

4.5) estimular a criação de centros multidisciplinares de apoio, 
pesquisa e assessoria, articulados com instituições acadêmicas e 
integrados por profissionais das áreas de saúde, assistência social, 
pedagogia e psicologia, para apoiar o trabalho dos (as) professores 
da educação básica com os (as) alunos (as) com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação; 

4.6) manter e ampliar programas suplementares que promovam a 
acessibilidade nas instituições públicas, para garantir o acesso e a 
permanência dos (as) alunos (as) com deficiência por meio da 
adequação arquitetônica, da oferta de transporte acessível e da 
disponibilização de material didático próprio e de recursos de 
tecnologia assistiva, assegurando, ainda, no contexto escolar, em 
todas as etapas, níveis e modalidades de ensino, a identificação dos 
(as) alunos (as) com altas habilidades ou superdotação; 
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4.7) garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de 
Sinais - LIBRAS como primeira língua e na modalidade escrita da 
Língua Portuguesa como segunda língua, aos (às) alunos (as) 
surdos e com deficiência auditiva de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, 
em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas, nos termos 
do art. 22 do Decreto no 5.626, de 22 de dezembro de 2005, e dos 
arts. 24 e 30 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, bem como a adoção do Sistema Braille de leitura para 
cegos e surdos-cegos; 

4.8) garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão do 
ensino regular sob alegação de deficiência e promovida a articulação 
pedagógica entre o ensino regular e o atendimento educacional 
especializado; 

4.9) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso à 
escola e ao atendimento educacional especializado, bem como da 
permanência e do desenvolvimento escolar dos (as) alunos (as) com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação beneficiários (as) de programas de 
transferência de renda, juntamente com o combate às situações de 
discriminação, preconceito e violência, com vistas ao 
estabelecimento de condições adequadas para o sucesso 
educacional, em colaboração com as famílias e com os órgãos 
públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, à 
adolescência e à juventude; 

4.10) fomentar pesquisas voltadas para o desenvolvimento de 
metodologias, materiais didáticos, equipamentos e recursos de 
tecnologia assistiva, com vistas à promoção do ensino e da 
aprendizagem, bem como das condições de acessibilidade dos (as) 
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 
e altas habilidades ou superdotação; 

4.11) promover o desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares 
para subsidiar a formulação de políticas públicas intersetoriais que 
atendam as especificidades educacionais de estudantes com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação que requeiram medidas de atendimento 
especializado; 

4.12) promover a articulação intersetorial entre órgãos e políticas 
públicas de saúde, assistência social e direitos humanos, em 
parceria com as famílias, com o fim de desenvolver modelos de 
atendimento voltados à continuidade do atendimento escolar, na 
educação de jovens e adultos, das pessoas com deficiência e 
transtornos globais do desenvolvimento com idade superior à faixa 
etária de escolarização obrigatória, de forma a assegurar a atenção 
integral ao longo da vida; 

4.13) apoiar a ampliação das equipes de profissionais da educação 
para atender à demanda do processo de escolarização dos (das) 
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 
e altas habilidades ou superdotação, garantindo a oferta de 
professores (as) do atendimento educacional especializado, 
profissionais de apoio ou auxiliares, tradutores (as) e intérpretes de 
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Libras, guias-intérpretes para surdos-cegos, professores de Libras, 
prioritariamente surdos, e professores bilíngues; 

4.14) definir, no segundo ano de vigência deste PNE, indicadores de 
qualidade e política de avaliação e supervisão para o funcionamento 
de instituições públicas e privadas que prestam atendimento a alunos 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação; 

4.15) promover, por iniciativa do Ministério da Educação, nos órgãos 
de pesquisa, demografia e estatística competentes, a obtenção de 
informação detalhada sobre o perfil das pessoas com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos; 

4.16) incentivar a inclusão nos cursos de licenciatura e nos demais 
cursos de formação para profissionais da educação, inclusive em 
nível de pós-graduação, observado o disposto no caput do art. 207 
da Constituição Federal, dos referenciais teóricos, das teorias de 
aprendizagem e dos processos de ensino-aprendizagem 
relacionados ao atendimento educacional de alunos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação; 

4.17) promover parcerias com instituições comunitárias, 
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o 
poder público, visando a ampliar as condições de apoio ao 
atendimento escolar integral das pessoas com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação matriculadas nas redes públicas de ensino; 

4.18) promover parcerias com instituições comunitárias, 
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o 
poder público, visando a ampliar a oferta de formação continuada e a 
produção de material didático acessível, assim como os serviços de 
acessibilidade necessários ao pleno acesso, participação e 
aprendizagem dos estudantes com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação 
matriculados na rede pública de ensino; 

4.19) promover parcerias com instituições comunitárias, 
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o 
poder público, a fim de favorecer a participação das famílias e da 
sociedade na construção do sistema educacional inclusivo. 

 

 

As estratégias da Meta 4 destacam a importância do atendimento inclusivo 

em salas de aula equipadas de acordo com a necessidade dos alunos, a formação 

dos profissionais envolvidos no processo de inclusão escolar, as pesquisas com 
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foco na ampliação dos materiais didáticos e recursos apropriados para cada 

pessoa deficiente entre outros aspectos mencionados acima. 

De acordo com o PNE, em que a inclusão é inserida como fator essencial 

para o desenvolvimento das pessoas deficientes, pode-se compreender que as IEs 

(Instituições Especializadas), se preocupam com a vida profissional dos alunos, 

portanto criam situações de aprendizado para que após a fase adulta sejam 

capazes de trabalhar e se tornem independentes.  

Considerando a inclusão como um processo a ser trabalhado ao longo da 

vida, as IEs poderão se comprometer com o empoderamento dos estudantes, para 

que possam ser independentes em todas as fases da vida. Sendo assim, o período 

escolar será composto de aulas que permitam a vivência dos educandos, para que 

eles não sejam apenas integrados nas aulas, mas possam ser incluídos nas 

atividades da escola. 

A diferença entre integração escolar e inclusão é que a primeira aceita que 

os deficientes como os cegos frequentem as aulas como ouvintes mesmo que não 

consigam compreender as atividades. Por outro lado, a inclusão é muito maior, 

porque favorece a interação dos estudantes e cria recursos para alcançar o 

aprendizado, além de envolver os alunos nas aulas e adaptar os materiais 

utilizados na classe.  

Outro item que embasa a inclusão escolar é a acessibilidade, visto que 

recebeu atenção por entender que o meio de aprendizagem também influencia no 

desenvolvimento dos deficientes. Este aspecto facilita a locomoção no ambiente, 

além de tornar as tarefas educacionais compreensíveis. 

 

nas escolas das IEs, o ambiente físico e o clima organizacional 
requerem as condições de acessibilidade arquitetônica, atitudinal, 
instrumental, metodológica, comunicacional e programática. 
(FEDOSSE, 2013, p.20) 

  

 



54 
 

O espaço como é previsto no documento da Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo (SEE) descrito acima, enfatiza a acessibilidade em diversos 

pontos. E os tópicos mencionados possibilitam a colaboração, criatividade, 

organização e pesquisa dos envolvidos no processo de aprendizagem. 

Tais características possibilitam o aperfeiçoamento educacional de diversas 

deficiências. Entretanto a deficiência visual em suas especificidades compõe 

realidades distintas, sejam elas clínicas, sejam educacionais e entende-las 

permitirá ao profissional desenvolver as aulas na escola de forma inclusiva.   

  

3. DEFICIÊNCIA VISUAL 

 

A deficiência visual refere-se à perda total ou parcial da capacidade de ver. 

Ela manifesta-se como cegueira quando representa a ausência total da visão, ou 

como visão reduzida, quando é caracterizada pela visão subnormal ou baixa visão. 

Ainda que um indivíduo de qualquer idade passe por tratamento cirúrgico ou 

use óculos, ele pode, assim mesmo, reduzir a visão, tornando-se um deficiente 

com leve, moderada, severa, profunda (visão subnormal ou baixa visão) ou com 

perda total da resposta visual. 

As principais causas da deficiência visual podem ser dividas em adquiridas 

ou congênitas:  

As causas adquiridas podem ser por traumas oculares, catarata (opacidade 

do cristalino), glaucoma (aumento da pressão interna do olho), perda senil de 

mácula, alterações retinianas relacionadas à hipertensão arterial ou diabetes. 

 

cegueira congênita distingue-se da adquirida pela ausência do 
registro de imagens visuais na memória que possibilitam a 
associação às experiências auditivas e táteis na formação dos 
conceitos, determinando o desenvolvimento cognitivo peculiar. 
(MOREIRA, 2002, p.29) 
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Considerando que a cegueira congênita é diferente da adquirida, 

compreende-se que as ações deste deficiente e seu desenvolvimento se 

contraponham, já que no primeiro o aluno identifica os objetos por meio da 

compreensão dos sentidos e na segunda o reconhecimento é feito por meio da 

memória visual. 

Ao mencionar um termo o deficiente pode identificar o item devido à 

memória visual que ele tem, caso tenha perdido a visão ao longo da vida (cegueira 

adquirida). Por isso, pode se trabalhar as cores na escola, porque para aqueles 

que nasceram cegos (cegueira congênita) e nunca enxergaram, os tons podem ser 

distinguidos por meio de cheiros. 

A apresentação das cores aos cegos que adquiriram a deficiência e 

precisam reconhecer os tons normalmente é feita pela demonstração de frutas, 

como o verde representa um limão, o amarelo uma banana, o vermelho um 

morango entre outras. Assim, o deficiente faz a distinção entre os tons por meio do 

olfato e do paladar, mas caso ele não identifique a verdadeira cor que o vidente 

conhece, será atribuído por ele um tom distinto a cada elemento oferecido. 

Ainda que muitas pessoas pensem que os cegos vivem na escuridão, não se 

pode afirmar isto, porque alguns deficientes visuais vivem na claridade. Existem 

casos de indivíduos que enxergam apenas uma tela branca, desta forma a 

claridade de um ambiente pode atrapalhar a locomoção sem a utilização da 

bengala. Sendo assim, a apresentação das cores a estas pessoas é bastante 

relevante. 

As causas congênitas relacionam-se às más formações oculares, amaurose 

congênita de Leber¹, catarata congênita ou glaucoma congênito. Alguns destes 

problemas são observados no indivíduo após o nascimento. 

 

glaucoma congênito, que provoca fotofobia acompanhada de ardor e 
lacrimejamento, por vezes doloroso, podendo afetar de modo 
importante a conduta da criança em determinadas situações, ou 
ainda os distúrbios associados à lesões cerebrais (MOREIRA, 2002, 
p. 30) 
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Ao perder a visão inesperadamente a criança tende a se comportar de 

maneira diferente da pessoa que perde a visão gradualmente, ou seja, aquela que 

vivencia a perda apresenta adaptações distintas, daquelas que se deparam 

subitamente com a deficiência visual.  

As pessoas com baixa visão passam por avaliação oftalmológica para 

obterem as orientações adequadas quanto ao desempenho visual. Os fatores que 

caracterizam a baixa visão são: baixa acuidade visual, alteração para a visão de 

cores e sensibilidade aos contrastes. 

De acordo com a orientação médica os deficientes podem fazer o tratamento 

adequado e frequentar a escola regular, para receber a mesma educação dada aos 

outros alunos, ou seja, por meio da inclusão é que os estudantes poderão se 

desenvolver. No entanto, as atividades de estimulação de todos os sentidos do 

indivíduo necessita ser trabalhada muitas vezes fora do horário escolar. 

  

Pautar-se na criação de oportunidades para a estimulação dos 
sentidos remanescentes a fim de que possam adquirir habilidades 
quanto às atividades da vida diária, orientação e mobilidade, 
reeducação visual e comunicação. (MOREIRA, 2002, p.39) 

 

 

A fim de assegurar o aprendizado e o desenvolvimento do cidadão deficiente 

visual, a escola poderá incentivar os exercícios de locomoção e mobilidade, bem 

como oferecer orientação psicológica e trabalhar os outros sentidos no educando, 

para que este seja capaz de frequentar a sala de aula inclusiva e se comunicar 

naturalmente com os demais colegas.  

___________________________ 

¹A Amaurose Congénita de Leber - ACL é a designação atribuída a um grupo de 
distrofias da retina, com caráter hereditário, caracterizada pela deficiência visual 
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moderada a severa identificada nos primeiros meses de vida. Disponível em: 
<http://retinabrasil.org.br/site/doencas/amaurose-congenita-de-leber/#01> Acesso 
em: 02 de maio de 2015. 
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CAPÍTULO III - INCLUSÃO E RECURSOS EDUCACIONAIS 

O presente capítulo tem como base as necessidades dos alunos cegos e 

com baixa visão, bem como os recursos educativos aos alunos deficientes e os 

estímulos auditivos, olfativos e táteis. Como referência deste capítulo, teremos os 

seguintes autores: Alves (2009); Amorim (2009); Balieiro (2003); Barzaghi (2003); 

Nassif (2009). 

 

A partir da década de 1980 vários deficientes se organizaram a fim de 

reivindicar a inclusão social plena, ou seja, eles não buscavam a integração social, 

que diz respeito à recuperação do deficiente, fazendo com que ele esteja apenas 

próximo dos outros sujeitos que a sociedade considera normal. Eles lutavam a 

favor da inclusão social, que permite a participação total e igualitária nas atividades 

desenvolvidas por todos os indivíduos na sociedade. 

 

Entende-se por inclusão social o processo pelo qual a sociedade se 
adapta com a finalidade de incluir pessoas com deficiências e, ao 
mesmo tempo, oferece condições para que essas pessoas se 
preparem para assumir seu papel social. Portanto, esse é um 
processo bilateral, no qual sociedade e pessoas com deficiência 
buscam soluções que possibilitem a equiparação de oportunidades 
entre todos. (BALIEIRO, BARZAGHI, 2003, p.12) 

 

 

De acordo com as novas políticas brasileiras de incentivo a educação 

inclusiva, o deficiente deve receber as mesmas oportunidades que os outros 

indivíduos, para que possa participar ativamente da sociedade. Desta maneira, a 

função do professor passa a ser ainda mais importante na educação. 

 

Os profissionais de Educação Infantil terão o privilégio de ser um dos 
mais importantes profissionais agentes de tal mudança, promovendo 
a educação inclusiva de crianças nos primeiros anos de vida – tanto 
da criança que tem uma deficiência como daquelas que irão conviver 
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com ela -, criando assim condições para a emergência de uma 
sociedade menos preconceituosa. (BALIEIRO, BARZAGHI, 2003, 
p.12) 

 

 

Por meio da educação inclusiva e com base na Declaração de Salamanca, 

que visa à inclusão de todas as crianças, sejam elas deficientes, superdotadas, 

imigrantes, trabalhadoras ou de culturas e etnias diferentes, ambas devem receber 

a mesma educação e ter os mesmos direitos e oportunidades. Portanto, o preparo 

dos educadores para o trabalho com a inclusão passa a ser ainda maior. 

A Declaração de Salamanca que foi elaborada em 1994 busca reorganizar 

as declarações das Nações Unidas, que tem como princípio implantar uma 

sociedade inclusiva, ou seja, tanto na educação e na saúde, quanto nos meios de 

transporte e de lazer, são necessários criar melhorias para o acesso dos 

deficientes. 

Segundo o documento fornecer treinamentos aos educadores e adotar uma 

política de matricular todas as crianças em escolas de ensino regular, sejam elas 

deficientes ou não, é essencial ao desenvolvimento dos cidadãos e a prática de 

inclusão social. 

  Para fortalecer o trabalho educativo nas escolas foi criado no Brasil a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB), que tem em seu capítulo V as diretrizes da 

Educação Especial. São elas: 

 

• Oferecer serviços de apoio especializado nas escolas regulares; 

• O aluno deficiente receberá atendimento educacional em escolas e 

classes especializadas, quando não for possível que ele se socialize em 

salas de aula do ensino regular; 

• A Educação Especial começará na Educação Infantil; 
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• Criar currículos, métodos e recursos educativos para atender os 

deficientes; 

• Elaborar programas que visem à aceleração da conclusão do ensino 

fundamental aos alunos superdotados e aqueles que não são capazes de 

finalizar o ensino regular devido às suas deficiências; 

• Oferecer treinamento aos professores, para que eles possam 

desenvolver melhor os trabalhos em sala de aula com os alunos de inclusão; 

• Fornecer aos deficientes o acesso aos programas sociais, que 

tenham como base a educação regular. 

 

A LDB permite que o educador adapte os materiais escolares aos 

educandos de inclusão e possibilita que ele crie currículos, programas e recursos 

que valorizem a educação dos deficientes em escolas regulares. Ainda que o 

processo de inclusão seja recente nos colégios é essencial que ele aconteça nas 

escolas, para que o deficiente deixe de ser visto como pessoa limitada e passe a 

ser visto como cidadão. 

 Tais princípios facilitarão a utilização de diversos recursos educacionais, de 

locomoção e de acessibilidade que promovem a inclusão social dos cegos e 

pessoas com baixa visão. Desta forma, conhecer os materiais de aprimoramento 

do deficiente visual melhorará o atendimento escolar. Para isto, estão dispostos 

abaixo alguns itens que valorizam o trabalho com eles: 

 

1. BENGALA 

 

A bengala é um instrumento de auxílio na locomoção de indivíduos, que não 

conseguem identificar os obstáculos do ambiente. Este objeto foi criado com base 

nos cajados e bastões que os homens da antiguidade usavam para se apoiar, guiar 

o rebanho ou combater os inimigos em batalhas. 
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A partir do século XX o Lions Club Peoria Illinois, nos Estados Unidos da 

América deu início à discussão de uma lei que propunha a prioridade do usuário de 

bengala a atravessar a rua. Esta lei foi publicada e passou a ser chamada de Lei 

da Bengala Branca. 

Com o passar dos anos a necessidade de recrutar mais soldados para a 

guerra, fez com que o tenente Richard Hoover criasse um método de treinamento 

para os soldados cegos. Este mecanismo permitiu a utilização da bengala e tornou-

se eficaz para a locomoção no dia a dia do deficiente. 

A partir da técnica desenvolvida por Hoover, a bengala ganhou destaque e 

deixou de ser um instrumento de mendicância nas ruas, passou a ser um objeto de 

locomoção ao qual o cego ou cidadão com baixa visão precise de um treinamento 

para adquirir as instruções básicas de utilização.  

Esse recurso é muito usado atualmente, tendo até um dia internacional para 

a comemoração da Bengala Branca de Segurança, que costuma ser celebrado no 

dia 15 de outubro. A maior razão para o evento é o direito dos deficientes 

transitarem com independência e segurança, sem a necessidade de 

acompanhante. 

 

2. CÃO GUIA 

 

A partir da data de publicação da Lei Federal nº 11.126 de 27 de junho de 

2005, a pessoa cega ou com baixa visão que utilize o cão guia, passou a ter o 

direito de entrar e permanecer nos lugares públicos ou privados, bem como os 

meios de transporte, sem que precise deixar o cachorro para fora. 

O cão guia tem quase a mesma função da bengala longa. No entanto, são 

poucas as instituições que fazem o treinamento do cachorro, e apenas algumas 

raças de cães são utilizadas para o adestramento do animal na segurança do dono.  

O cão de assistência como é conhecido, tem a função de identificar os 

perigos do ambiente e concretizar a ação desejada pelo usuário. Este após adotar 
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o animal, tem a necessidade de cuidar e dar suporte ao cão, a fim de evitar a 

devolução do animal, já que a procura e a fila para adoção são enormes. 

 

3. RECURSOS DIDÁTICOS AOS DEFICIENTES VISUAIS 

 

De acordo com Amorim, Nassif e Alves (2009 – p. 26), os materiais didáticos 

apropriados às pessoas com baixa visão são: 

 

• Cadernos com pauta ampliada e fortemente marcada; 

• Caneta hidrográfica que ofereça contraste; 

• Iluminação adequada; 

• Lápis com grafite de tonalidade forte (4B ou 6B); 

• Livros ampliados; 

• Materiais que favoreçam o contraste de cores; 

• Prancha de apoio ou mesa ajustável para leitura e escrita; 

• Recursos ópticos que possibilitem o aumento das imagens como: 

lentes de mão, lentes de apoio, lentes eletrônicas ou lentes especiais que 

podem ser utilizadas para perto. Para longe o ideal é a utilização de telelupa. 

 

Entre os recursos utilizados pelas pessoas com baixa visão e os cegos 

também se encontra: 

 

• Calculadora sonora; 

• Máquina de datilografia Braille; 
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• Reglete e punção; 

• Sistemas áudio para o computador Dosvox, NVDA e Jaws; 

• Soroban; 

• Telelupas monoculares, binoculares e eletrônicas. 

 

3.1. CALCULADORA SONORA 

 

Como não são todas as pessoas que sabem utilizar o Soroban, as 

calculadoras sonoras foram criadas para auxiliar os deficientes visuais oralmente. 

Este material possibilita a pronúncia dos números e sinais matemáticos, quando 

digitado. 

Ao pressionar uma tecla a calculadora fala os cálculos e resultados das 

contas. Esse instrumento é muito parecido com as calculadoras comuns, tendo 

como diferencial a oralidade, o idioma pronunciado, a tela e as teclas maiores. 

 

3.2. SISTEMA DE ÁUDIO DOSVOX 

 

 O Sistema DOSVOX foi criado na Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), a fim de permitir que os deficientes visuais pudessem utilizar os recursos 

do computador como agenda, calculadora, editor de textos, jogos, leituras entre 

outros. Este instrumento é desenvolvido de maneira auditiva, para que os alunos 

possam compreender os materiais já editados.  

Para a utilização do sistema é necessário instalar no computador um 

sintetizador de som, que possibilita a audição das letras, mensagens e textos 

escritos. Assim como o Dosvox, tem-se o Jaws, o NVDA, o Virtual Vision e o 

Winvox que também são conjuntos de audição ou ampliação de imagens e textos. 
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A expansão do sistema DOSVOX se deve ao baixo custo de implantação, a 

facilidade de entendimento do material, ao acesso dos deficientes nas empresas e 

a tecnologia inteligente que faz uso de um meio de comunicação oral e auditivo aos 

cegos ou pessoas com baixa visão. 

 

3..3. SOROBAN 

 

Soroban é o nome dado a um instrumento de cálculo manual, originado na 

China e muito utilizado pelos Japoneses. Este parece um ábaco de madeira ou 

plástico, com hastes de metal, as quais são introduzidas pedras para a contagem.  

Cada haste do ábaco significa a unidade, dezena, centena ou milhar para o 

cálculo escolhido, já que ele possibilita as contas básicas da Matemática. Como no 

Japão o Soroban é ensinado às crianças desde a Educação Infantil, inúmeros 

profissionais preferem este recurso invés da calculadora. 

Ainda que esse instrumento de cálculo seja utilizado por qualquer pessoa, 

são os deficientes visuais que mais fazem uso dele, recebendo assim aulas para 

instrução e treinamento para a contagem. 

 

3.4. TELELUPA MONOCULAR 

 

 A Telelupa Monocular permite a ampliação das imagens para longe (ver 

anexo 3). Há no mercado apenas dois tipos: a de Galileu e a de Kepler. A primeira 

corresponde ao foco direto e virtual das cenas. É um telescópio leve e de baixo 

custo, costuma ser usado pelas pessoas com baixa visão. Já a segunda, possibilita 

uma imagem real, invertida e direta. No entanto, é um telescópio pesado e longo, 

que comparado ao de Galileu, oferece uma grandeza maior da gravura e melhor 

qualidade óptica. 
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 Os dois telescópios podem ser usados em situações que se requeira o 

aumento de uma figura tanto de perto, quanto de uma distância média ou afastada. 

Ambos são usados manualmente, fixados aos óculos monoculares e binoculares 

ou presos na armação. 

 

3.5. TELELUPA BINOCULAR 

 

 A telelupa binocular é indicada para a visualização de média ou avançada 

distância, é bastante usada pelas pessoas com baixa visão para assistir televisão, 

eventos, peças teatrais entre outras produções. Ela pode ser ajustável, leve e 

pendurada no pescoço. 

 Como este recurso permite o aumento das legendas e imagens, é muito 

comum na utilização em casa e na busca por informações. Esta telelupa possibilita 

o relaxamento da visão, devido sua amplitude não forçar a vista do usuário. Sendo 

assim, ela é considerada pelos deficientes visuais como confortável e de boa 

focalização. 

 

3.6. TELELUPA ELETRÔNICA 

 

 Ainda que as telelupas eletrônicas sejam de fácil locomoção, leves e 

utilizadas em distâncias variadas, elas apresentam um custo alto e necessitam de 

orientação especializada, ministrada por visopedagogos, ou seja, profissionais 

preparados para atender a demanda educacional e visual dos deficientes. 

 A telelupa eletrônica pode ser fixada na armação ou nas lentes dos óculos, 

existem também as removíveis que são extraídas por um conjunto chamado “Clip 

on”. Geralmente são utilizadas por pessoas com tremores nas mãos ou que não 

conseguem focalizar os objetos, já que estas auxiliam na visualização direta dos 

segmentos. 
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3.7. LEITURA E ESCRITA BRAILLE 

 

 O sistema Braille para leitura e escrita originado na França por Louis Braille, 

é um método tátil de comunicação para os cegos. Para a utilização dele é 

necessário que o usuário conheça as duas colunas verticais, formadas por seis 

pontos em alto relevo, que chamamos de celas. Estas são numeradas de um a seis 

e correspondem às letras, aos números, as pontuações e aos sinais da Matemática 

e da Língua Portuguesa. 

 A escrita deste sistema pode ser trabalhada por meio de computadores 

conectados à impressora Braille, por máquina Braille de datilografia ou com a 

utilização da reglete e do punção que são feitos manualmente. Estes recursos 

ainda que um pouco diferentes, resultam na mesma escrita e pode ser 

compreendido pelos pontos abaixo: 

 

 

 

3.8. MÁQUINA BRAILLE DE DATILOGRAFIA 
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 A máquina Braille foi criada em 1892 (ver anexos), pelo americano Frank H. 

Hall, ela funciona com um rolo manual para o encaixe do papel a ser digitado, que 

geralmente é mais grosso que uma folha de sulfite. Sua gramatura corresponde a 

noventa ou cento e vinte e sua escrita se dá apenas por sete teclas. 

 Como a máquina não tem todas as letras do alfabeto é necessário que o 

usuário pressione mais de uma tecla ao mesmo tempo, a fim de formar a 

combinação dos sinais em Braille. 

 Durante a digitação o escritor é capaz de ler as palavras sem que precise 

inverter o papel. Para a escrita frente e verso da folha é importante à utilização da 

máquina elétrica. Esta permite a escrita do Braille interpontado, ou seja, os pontos 

em alto relevo não se cruzam de um lado a outro, permitindo o tato de ambos os 

lados do papel e a compreensão do deficiente visual. 

 Outro recurso que favorece a leitura é a impressora Braille, que ao ser 

instalado a um computador comum é capaz de imprimir inúmeras cópias em pouco 

tempo. Ela funciona como uma impressora à tinta, mas imprime os pontos em alto 

relevo, sua diferença é o barulho durante a impressão e o preço elevado no 

momento da compra. No entanto, é um dos equipamentos mais modernos no 

mercado atual. 

 

3.9. REGLETE E PUNÇÃO 

 

A maneira utilizada atualmente para escrever o Braille manual não é muito 

distinta da criada por Louis Braille, já que ele fez uso de uma prancha com régua 

de duas linhas, as quais permitiam a pressão do papel entre as placas com 

espaços para celas. Hoje em dia é chamado de reglete e punção os equipamentos 

usados para pressionar a folha nos números correspondentes às celas. 

Ainda que o deficiente visual faça bastante força nos braços para apertar o 

punção contra o papel, sua escrita torna-se natural após o hábito de utilizá-la. Por 

outro lado, a escrita na reglete inicia-se da direita para a esquerda e sua leitura 

ocorre ao contrário, da esquerda para a direita após a inversão da folha. 
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Devido à escrita desse instrumento ser diferente da leitura, cabe ao escritor 

entender que a ordem dos pontos manuais são opostos aos da máquina, já que 

esta última tanto na escrita quanto na leitura não diferem uma da outra, tornando-

se mais rápida e menos cansativa sua digitação. 

 

4. GESTÃO E INCLUSÃO 

 

 Além dos materiais apresentados acima, existem outros que foram criados 

pelos próprios professores ou coordenadores pedagógicos, com o objetivo de 

adaptar atividades, jogos ou objetos que pudessem favorecer o aprendizado dos 

alunos e melhorar o trabalho com a inclusão. 

 

 A adaptação desses materiais para os alunos com deficiência visual 
depende da criatividade e disponibilidade de pais e professores. 
(ALVES, AMORIM, NASSIF, 2009, p.27) 

  

 

A partir dos instrumentos desenvolvidos pelo corpo docente, o trabalho 

terapêutico a favor da mobilidade e as adaptações feitas em casa pelos moradores 

que convivem com os deficientes, é que se observa a evolução dos alunos com 

deficiência visual e faz deles seres humanos autônomos, capazes de se 

locomoverem e desenvolverem suas ações com independência.  

 Na escola quem promove o trabalho com a inclusão, cria exercícios para que 

os alunos interajam com os deficientes e disponibiliza o espaço escolar para a 

orientação familiar, são os professores, coordenadores e psicólogos do colégio. No 

entanto, estas atitudes só ocorrem quando apoiados pelo gestor, são estimulados a 

buscar informações e instrumentos para o trabalho.  

Por meio de observações, conversas com os alunos e questionário 

respondido pelos deficientes visuais, se nota o despreparo dos diretores e a falta 
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de conhecimento que possuem para alterarem os espaços da escola, a fim de 

melhorar as condições de acessibilidade no ambiente. 

Esse despreparo se caracteriza pela escassez de recursos que deixam de 

ser fornecidos ou adaptados aos alunos. Isto impossibilita um trabalho eficiente de 

inclusão nos colégios e leva aos educandos a insegurança e o receio de solicitar 

materiais que facilitem a locomoção e a compreensão das atividades. 
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CAPÍTULO IV – CAMINHO METODOLÓGICO PERCORRIDO / PESQUISA DE 

CAMPO 

Este capítulo é essencial para a compreensão do processo metodológico 

trilhado ao longo do trabalho, para que se obtenha um resultado analisado, 

estruturado e fundamentado após a aplicação da entrevista oral e do questionário 

respondido pelos envolvidos na pesquisa. Entre os autores que correspondem a 

essa fundamentação temos os seguintes: BRANDÃO (2014); CHIZZOTTI (2011) e 

MOREIRA (2002). 

 

1. CENÁRIO DA PESQUISA 

 

A escola pesquisada se refere a uma associação de reabilitação para 

deficientes visuais, vinculada a um colégio particular e a uma creche, filiadas à 

Prefeitura do Estado de São Paulo. Ainda que as três instituições estejam unidas 

em um mesmo terreno, cada uma exerce uma função diferente com 

coordenadorias distintas, mas que em muitos aspectos se auxiliam. 

As três instituições pertencem a um contexto social muito parecido, devido 

ao público que frequenta cada uma delas, pois são pessoas de poder aquisitivo 

baixo. Tais instituições buscam uma educação de qualidade em que a valorização 

do professor é bastante observada. 

O prédio principal do colégio que está instalado no bairro da Água Branca se 

destaca dos novos edifícios, porque foi inaugurado em 20 de dezembro 1932, com 

a intenção de atender os feridos da Revolução Constitucionalista. As maiores 

funções deste período eram a prestação de serviços gratuitos de caráter 

educacional e social a população. 

Esta associação foi fundada por um grupo de senhoras da alta sociedade 

paulistana, que se reuniam diariamente, a fim de prestar socorro às vítimas da 

revolução. Como o trabalho era necessário à comunidade, tornou-se uma 

instituição de Utilidade Pública pelo Município, Estado e União. Assim, inúmeras 

pessoas de diversas idades procuram o atendimento gratuito. 
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Após a finalização da Revolução Constitucionalista, o grupo seguiu com a 

organização solidária e passou a receber crianças órfãs, adolescentes carentes e 

senhoras viúvas que precisavam de assistência, além de formar estas pessoas em 

trabalhos manuais como: bordado, costura, marcenaria, pintura entre outras 

atividades. 

O espaço físico do colégio corresponde a três andares com vinte e cinco 

salas, destinadas às aulas, à biblioteca, à secretaria, e sala de reuniões. Há espaço 

para o refeitório, cantina, dois espaços amplos para cozinha, um extenso pátio, 

uma quadra e um salão destinado às festas da escola.  

Ainda sob a responsabilidade da associação há um prédio reservado à 

creche com dois andares, onde apenas as salas de aula, o berçário, a 

brinquedoteca, o refeitório e a sala administrativa são disponibilizados para as 

crianças e os funcionários da mesma.  

 Outro espaço fundamental a ser apresentado é a casa de reabilitação aos 

deficientes visuais, que propicia a reintegração deles na sociedade. Esta comporta 

dois andares, com sete salas, divididas em salas de aula, um laboratório de  

informática e uma sala de coordenação. Uma cozinha, um refeitório, uma sala de 

espera e um grande pátio completam o prédio. 

 Como a construção é antiga, o cenário estudado chama a atenção devido à 

arquitetura da época. As classes são grandes, os móveis de outra geração, as 

portas largas, as janelas enormes e a extensão das paredes ao teto são muito altas 

também, o que é característica do gosto e dos costumes das fundadoras da 

associação, já que muito da decoração permanece intacta desde a inauguração. 

Alguns reparos e diversas manutenções são feitos regularmente, para que 

os três espaços possam atender a comunidade com segurança, devido aos 

cuidados com as janelas, o piso de taco na maioria das salas, as portas e a longa 

escadaria que necessitam de conservação. 

 

2.  SUJEITOS PESQUISADOS 
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 Os sujeitos pesquisados são: alunos da Instituição, a Coordenadora e a 

Diretora da mesma. 

Os sujeitos são alunos adultos, cegos ou com baixa visão, com idades 

bastante variadas que frequentam a unidade de reabilitação escolar. A perda da 

visão ou dificuldade para enxergar é de nascença, ou devido aos acidentes 

ocorridos, ou a doenças adquiridas.  

A seleção dos participantes ocorreu pelo interesse demonstrado por eles 

pela busca do conhecimento, sem que recebessem muitos recursos na escola. 

Outro fator crucial para a escolha dos entrevistados se deu pela formação escolar 

variada de cada um. Existem alunos alfabetizados, graduados e outros analfabetos 

funcionais, que estudam na mesma sala de aula e desenvolvem praticamente as 

mesmas atividades. 

 

O ambiente físico deve ser adequado, com professor, 
equipamentos, métodos, técnicas e recursos pedagógicos 
especializados. Os alunos, após diagnóstico, devem ser 
matriculados no ensino regular de acordo com o nível de sua 
escolaridade. (MOREIRA, 2002, p. 39) 

 

 

Para garantir a efetivação do aprendizado dos alunos cegos e com baixa 

visão é fundamental a apresentação de laudo médico, documentando as 

dificuldades dos mesmos, sob o aspecto de sua deficiência visual e as 

consequências que possam ter tido a partir disso. 

Os professores aplicam uma avaliação diagnóstica, a fim de entender o 

conhecimento destes estudantes e encaminhá-los as classes mais adequadas ao 

desenvolvimento de cada um. 

Ainda que a unidade de reabilitação escolar deva promover uma educação 

direcionada aos deficientes visuais, a separação dos alunos pelo nível de 

conhecimento de cada um, e a organização curricular dos conteúdos não se 
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realizam, ou seja, todos os estudantes participam das mesmas aulas, independente 

da formação escolar e do laudo apresentado. 

As aulas ministradas por educadores de Artes, Braille, Educação Física, 

Informática, Língua Inglesa, Orientação, Mobilidade e Soroban poderiam se 

organizar com conteúdos e recursos de acordo com o diagnóstico das 

necessidades dos alunos. Uma vez que o trabalho inclusivo é ministrado no colégio 

regular vinculado à mesma instituição. Sendo assim, tanto o trabalho inclusivo seria 

desenvolvido, quanto às aulas ministradas de acordo com as necessidades dos 

alunos.  

 

3. CAMINHO METODOLÓGICO E ANÁLISE DOS DADOS LEVANTADOS 

  

O trabalho foi elaborado por meio da pesquisa qualitativa, que procurou 

levantar os dados e analisa-los. Por isso, a seleção dos participantes e dos itens a 

serem discutidos na entrevista buscou a organização do ambiente e das atividades 

inclusivas que favorecem o aprimoramento. 

Após a escolha dos sujeitos da pesquisa, do local ideal para a coleta de 

dados e da percepção das circunstâncias que levaram os participantes 

demostrarem algo diferente dos demais alunos, foi possível analisar as respostas 

individualmente para que se obtivesse um direcionamento quanto à gestão 

participativa nas escolas e as práticas inclusivas nos colégios. 

 

pesquisa, para extrair desse convívio os significados visíveis e 
latentes que somente são perceptíveis a uma atenção visível 
(BRANDÃO, 2014 apud CHIZZOTTI, 2011, p. 18) 

 

 

Como a pesquisa engloba a gestão participativa, o convívio entre os 

envolvidos no processo educacional torna-se essencial. E de acordo com 
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CHIZZOTTI (2011) conhecer o cenário e o grupo de participantes envolvidos no 

trabalho possibilita a compreensão de como esses alunos deficientes visuais 

enxergam o mundo. 

Como os entrevistados são alunos adultos que já faziam parte do convívio 

da pesquisadora, a conversa entre eles se tornou agradável, devido aos educandos 

já saberem dos estudos desta última, ou seja, havia um respeito e uma admiração 

entre ambos, por isso a escolha de participantes e a aceitação destes não foram 

complicadas. 

Ao explicar exatamente o motivo da entrevista houve pela maioria dos 

estudantes grande entusiasmo em responder o questionário e falar sobre a 

formação de cada um. No entanto, dois alunos não demonstraram muita segurança 

ao se expor. Ainda que soubessem que não seriam identificados no trabalho e que 

teriam acesso à compreensão do material. 

Os questionários foram entregues a dez alunos, mas apenas oito 

devolveram. De acordo com a necessidade de cada aluno, os participantes 

receberam as perguntas em folhas digitadas em Braille para leitura tátil e outros 

que necessitavam de papéis de pauta ampliada a tiveram para o conhecimento das 

questões. Estas eram formadas por quatorze itens de caráter objetivo, que se 

referiam ao conhecimento da gestão escolar, desenvolvimento educacional e 

limitação visual.   

As respostas foram recebidas e analisadas para a descrição e entendimento 

do trabalho desenvolvido na escola. O questionário (verificar apêndice) buscou 

apresentar as condições dos sujeitos detalhando as respostas distintas. E a 

entrevista (roteiro anexo) procurou esclarecer as ações das gestoras e suas 

preocupações com as atividades inclusivas. 

 

4. PESQUISA DE CAMPO 

 

4.1. Coleta de dados referente à pesquisa junto aos alunos. 
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De acordo com as perguntas relacionadas aos aspectos pessoais que 

abordam a quantidade de alunos cegos e com baixa visão, formação educacional, 

idade, limitação, tempo de frequência na escola e sexo foi possível identificar que 

dos oito  alunos deficientes visuais que responderam o questionário (ver anexo) 

apenas dois tem outra limitação além da visão. Pois um teve paralisia, por isso 

adquiriu uma dificuldade motora e o outro preferiu não revelar à segunda 

deficiência. 

Dentre os participantes quatro são totalmente cegos e quatro tem baixa 

visão. No entanto, apenas três são mulheres e cinco são homens, mas destes 

alunos três são idosos, dois são jovens de até vinte anos de idade e os outros três 

tem de trinta a quarenta e cinco anos.  

  Visto que os alunos apresentam idades variadas, eles também demonstram 

perspectivas e experiências distintas. Por isso, o envolvimento deste grupo unindo-

se às duas gestoras, será muito significativo no trabalho participativo, já que as 

pessoas manifestam propósitos e percepções diferentes. 

 Assim, como já afirmado por Libâneo (2008), para organizar a escola, a 

inserção das pessoas nas relações culturais, políticas e sociais são importantes 

porque favorecem as decisões nas atitudes praticadas na instituição de ensino, 

principalmente porque cada membro do grupo possuem diversos objetivos.   

E como essa interação também ocorre na escola, perguntas que 

caracterizam a formação educacional foram verificadas. Os dados apresentaram 

uma discrepância grande entre os alunos, pois dois completaram o Ensino 

Fundamental, três finalizaram o Ensino Médio e os demais não chegaram a 

concluir a escola devido às dificuldades encontradas pela própria deficiência, ou 

pela troca de escola após as diversas mudanças de residência. 

Nestes últimos casos, observa-se que a falta de envolvimento da escola na 

vida acadêmica do aluno é comum, a evasão escolar sem a solicitação de 

transferência é frequente.  

 Outro fator bastante relevante na vida educacional destes educandos é, em 

geral, a não participação na gestão da escola. Apenas um aluno conhece essa 
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estratégia de liderança e nenhum dentre os oito participantes frequentam reuniões 

administrativas na instituição de ensino. 

 Diante do número de estudantes que desconhecem o trabalho da gestão e 

os critérios usados na tomada de decisão da escola, nota-se que não há troca de 

informação entre a equipe e os educandos. Sendo assim, aqueles que recebem a 

educação do colégio não sabem como ela se organiza e qual o objetivo dos 

gestores. 

 E de acordo com Freire (1996), estar no mundo significa transformá-lo como 

sujeito ativo. Desta forma, frequentar uma escola requer envolvimento e 

compartilhamento de ideias e definições de ações. Por isso, os alunos não podem 

apenas se adaptar às determinações estipuladas, mas precisam adquirir o 

compromisso de conhecer e se manifestar sobre as determinações do colégio. 

 Como um aluno com deficiências visuais integrando as reuniões da equipe 

pode oferecer subsídios para melhorar a acessibilidade e os recursos didáticos aos 

cegos e pessoas com baixa visão?  

Apenas três educandos entendem que os recursos de acessibilidade no 

colégio são adequados, e concordam com as regras da instituição. Seis alunos 

deficientes entendem que são adequados os recursos fornecidos pela escola. O 

que quer dizer que, numa possível participação dos alunos na organização do 

colégio, cinco alunos teriam sugestões a fazer sobre a acessibilidade no espaço e 

para as regras da instituição; e dois alunos teriam sugestões a oferecer sobre 

recursos escolares que apoiariam a aprendizagem deles.  

 Como o processo de inclusão social defende para os deficientes o direito de 

se formarem cidadãos. Balieiro e Barzachi (2003) defendem a igualdade de 

oportunidades a todos os alunos da escola, principalmente aos deficientes, e 

assumem a legitimidade da luta por esses interesses.  

 Buscando conhecer se havia meios apresentados pelo Colégio para os 

alunos, participarem da gestão, fizemos três perguntas:  

Por meio, de diálogos é possível dar sugestões ao colégio? 
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Existe comunicação por meio de documentos escritos do aluno com a escola, a fim 

de levantar dados que ampliem o trabalho no colégio? 

 A escola precisa melhorar a comunicação com os alunos, a fim de ampliar as 

atividades desenvolvidas na instituição? 

As respostas dos oito participantes da pesquisa afirmaram que falta diálogo entre 

os alunos e a escola tanto de maneira oral, quanto escrita, ou seja, todos os 

educandos apontaram a necessidade de ampliação da comunicação na escola.  

 Após a análise das respostas, perante o Decreto n. 10.623/77, e levando em 

consideração a afirmação de Silva (2015), que apresentam a função do diretor 

como de líder democrático e não autoritário, torna-se complicado ver uma escola 

que não insere seus alunos nas decisões tomadas pela instituição de ensino, ainda 

mais que se trata de alunos adultos e conhecedores de suas necessidades.  

 

4.2. Coleta de dados referente à entrevista junto à coordenadora e diretora escolar. 

Diante das informações colhidas junto aos alunos, foi importante entrevistar 

a Coordenadora e a Diretora da escola para compreender como elas trabalham a 

inclusão.  

Nossa entrevista se iniciou por meio das seguintes perguntas: há quanto 

tempo exercem a função de gestor (a) do colégio? (coordenador / diretor)? Quais 

são as funções que caracterizam a rotina de um gestor (a) escolar (coordenador / 

diretor)? É possível acompanhar a rotina dos alunos de inclusão em uma escola 

que atende diversos alunos em dois ambientes distintos (espaço de reabilitação 

escolar e sala de aula inclusiva)? Quais são as atividades que como gestor (a) 

você considera mais relevante na escola? 

  O tempo de exercício das gestoras é diferente, a coordenadora exerce a 

função há dois anos e a diretora trabalha na mesma atividade há oito anos. A 

primeira profissional destacou como atividades principais o acompanhamento 

pedagógico dos discentes e docentes, além do atendimento às famílias como 

forma de mediação entre todos os envolvidos na educação. E a diretora apresentou 

a responsabilidade de organização tanto da escola quanto da documentação, ou 
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seja, ela observa e orienta a equipe escolar, do mesmo modo que providencia a 

papelada necessária para a estruturação da escola junto à Diretoria de Ensino. 

 Segundo a diretora o acompanhamento inclusivo ocorre pela professora 

durante as aulas e costuma ser auxiliado pela coordenadora quando necessário. E 

como elas já haviam explicado resumidamente o papel de cada uma no colégio, 

retomaram as mesmas respostas ao serem questionadas sobre as ações 

pertinentes ao cargo.  

 De acordo com as respostas levantadas, percebe-se que para as gestoras o 

trabalho inclusivo parece estar muito bem estruturado, porque o professor verifica 

como estão os avanços dos alunos deficientes e a coordenadora dá um suporte 

quando preciso. No entanto, a inclusão prevê o empoderamento do aluno como ser 

independente, mas nenhuma delas mencionou esta preocupação no ambiente 

educativo como rotina do deficiente. 

Segundo Paro (2000) como já visto anteriormente, a escola não demonstra 

muita atenção aos problemas da comunidade. Por consequência, não há um 

atendimento adequado aos alunos de inclusão, em virtude da resistência da escola 

de sair de uma administração tradicional e convencional para uma gestão 

democrática e participativa. Portanto, a comunicação entre alunos e equipe 

educacional pode ser comprometida. 

 Voltada para identificar melhor a compreensão que a Coordenadora e a 

Diretora manifestavam sobre a importância e os caminhos de um diálogo dentro da 

escola, fizemos três perguntas a elas:  

Vocês sentem necessidade da contribuição dos alunos deficientes na 

organização escolar?  

Os alunos deficientes apresentam suas necessidades?  

Como os deficientes visuais podem participar da gestão escolar? 

 Segundo as gestoras os alunos deficientes poderiam contribuir com a 

organização do espaço, mas ao levar em conta suas limitações alguns cuidados 

seriam essenciais, por isso essa atividade ainda não é aplicada. Eles também são 

livres para expor suas necessidades e podem fazer isso por meio de diálogo, basta 
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agendarem uma conversa que poderão ser ouvidos. Por outro lado, nenhum cego 

ou pessoa com baixa visão as procurou até o presente momento para solicitar 

melhorias no processo inclusivo.  

 No dizer das gestoras os alunos podem contribuir para a organização da 

escola, mas eles não tomam a iniciativa; por outro lado, a gestão não cria canais de 

participação.  

Sabemos que não é fácil participar na gestão de uma escola, sabemos que 

os alunos não possuem, em geral, cultura de realizar essa participação, e 

principalmente sabemos que compete à gestão escolar tomar a iniciativa de 

envolver alunos e professores numa gestão participativa. Se esta iniciativa não 

partir da gestão é quase impossível que aconteça. 

Ao tentar explicar como os alunos podem se envolver no processo 

pedagógico e administrativo da instituição de ensino, ambas disseram que o ideal 

seria uma conversa com o grupo de deficientes, mas como a rotina de trabalho é 

intensa ainda não conseguiram inserir uma atividade como esta na grade escolar, 

ou seja, elas entendem que a comunicação é viável, mas não conseguem utilizar 

práticas interativas com o grupo de alunos. 

De acordo com a diretora da escola, os estudantes poderiam apresentar as 

próprias especificidades por meio de diálogos, mas não foi criado na instituição 

espaço, momento e/ou rotina de exposição oral ou por escrito que viabilizassem 

estas conversas, com o intuito de obter o envolvimento dos cegos e pessoas com 

baixa visão nas reuniões administrativas e pedagógicas. Desta forma, parece que o 

trabalho inclusivo acontece apenas durante as aulas, contudo não é suficiente para 

o desenvolvimento social dos alunos e sua participação na organização da escola 

manifestando suas necessidades. 

 Como afirmado por Hessel (2003), a função do gestor não é apenas a de 

administrar uma escola, mas conseguir fazer uma gestão cujas ações envolvam 

seu grupo de trabalho (os professores) e seus alunos de acordo com a Lei n. 

13.005, do PNE. 

As gestoras foram muito claras ao afirmar que o trabalho inclusivo da escola 

com relação aos deficientes visuais acontece em sala de aula, durante as aulas por 
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meio das atuações pedagógicas dos docentes. No entanto, ainda não assumiram 

que é igualmente importante que a inclusão na escola se faça também com a 

participação dos alunos e professores em atividades específicas de gestão 

administrativas, nas quais todos possam se manifestar sobre as necessidades dos 

alunos e dos professores, necessidade de recursos pedagógicos, dos meios de 

acessibilidade no espaço do colégio nas atividades de organização da escola. Por 

esta razão ainda não conseguiram planejar e implementar reuniões com a 

participação de docentes e alunos.   

Identifica-se que os estudantes deficientes visuais ainda que sejam adultos, 

não conseguem sugerir e requisitar mudanças administrativas que viabilizem o 

progresso da inclusão e facilitem o aprendizado deles, ou seja, o medo e a falta de 

conhecimento dos alunos, unido ao despreparo do gestor referente ao trabalho 

inclusivo, impedem que o aluno tenha acesso às reuniões e participe das decisões 

tomadas na escola. 
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V – CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Retomando nosso problema de pesquisa, foi nosso objetivo identificar, num 

contexto de processo de inclusão escolar e social dos deficientes visuais, como 

podem estes contribuir efetivamente para uma gestão participativa da escola.  

Após ter feito os estudos bibliográficos, a pesquisa de campo e as análises 

dos dados obtidos, vimos com clareza que os autores apresentam bem 

estruturados os aspectos fundamentais para uma gestão participativa e como faz 

parte integrante do processo de inclusão escolar e social a participação dos alunos 

com deficiências visuais na organização escolar.  

Analisando uma situação concreta, de um colégio organizado com propósito 

de inclusão de alunos com deficiências visuais, já não encontramos nesse 

ambiente a mesma clareza dos autores com relação ao processo de inclusão em 

sua totalidade.  

Com efeito, considera-se que o trabalho de inclusão se faz durante as aulas, 

com os professores atuando pedagogicamente. Mas, não se percebe e nem se 

defende com a mesma intensidade que a participação na organização escolar por 

meio de reuniões, e outros veículos de comunicação seja igualmente fundamental 

para o desenvolvimento do processo inclusivo.  

.A gestão escolar preocupar-se com um maior diálogo entre família, escola e 

sociedade é essencial, e de modo especial quando se trata de uma escola que 

eduque alunos cegos ou com deficiências visuais para se adaptarem mais 

facilmente aos ambientes sociais.   

  O processo de inclusão não traz benefícios apenas aos deficientes, ele é 

importante na formação dos demais alunos e professores que fazem parte desta 

inclusão, ou seja, o aprendizado e a transformação de educandos e educadores 

que embora não tenham dificuldades de desenvolvimento, estão envolvidos nesse 

processo, faz deles cidadãos capazes de apoiar, adaptar e preparar o ambiente ou 

material a quem precise.  
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 Essa evolução racional e emotiva, que move a equipe escolar a buscar 

instrumentos de trabalho eficazes ao processo de inclusão, oferece a família 

conforto, esclarecimento e tranquilidade quanto aos processos de escolarização 

dos deficientes visuais.   

Se na escola o objetivo principal do diretor for o aprendizado real dos alunos, 

ele jamais desvinculará a inclusão do procedimento educacional desta instituição. 

Porque o verdadeiro gestor pensa na formação educacional, cultural e no preparo 

responsável para a vivência em sociedade desses alunos. 

As pesquisas para o desenvolvimento deste trabalho possibilitaram o 

esclarecimento dos recursos necessários no processo de ensino e aprendizagem 

dos alunos deficientes visuais e permitiram compreender a importância de a 

comunidade ter acesso às reuniões escolares, a fim de facilitar o sistema de 

inclusão social e o desenvolvimento dos educandos em sala de aula. 

Com o levantamento de dados foi possível concluir que a variação de idade 

e de perspectivas dos alunos, enriquecerá o trabalho educacional se todas as 

pessoas que frequentam a escola puderem se unir de maneira democrática, para 

averiguar as decisões que podem ser tomadas na escola, porque todos os 

educandos demonstraram não estar satisfeitos com a comunicação escolar. 

Muitos alunos aprovam os recursos ofertados pelo colégio, mas todos os 

participantes da pesquisa acreditam que a comunicação deve ser ampliada na 

escola, seja por meio de documentos escritos, seja pela verbalização. No entanto, 

não são capazes de solicitar melhorias no espaço, porque não há caixa de 

sugestões, nem diálogo para que os responsáveis possam melhorar as condições 

vivenciadas pelos deficientes visuais. 

Estes estudantes revelaram que a acessibilidade pode ser reformulada, já 

que a escola necessita de um elevador, ou cadeira automática vinculada ao 

corrimão da escada, para que os alunos cegos e com baixa visão não precisem 

subir a escadaria com a bengala. Uma sala de aula no piso térreo será muito útil 

aos deficientes com dificuldade motora e uma rampa na área externa que dá 

acesso a portaria ajudará na locomoção deles. Estas são algumas sugestões que 
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podem ser implantadas no espaço físico do colégio, mas as melhorias no trabalho 

didático também necessitam serem revistas. 

 Entre os recursos que auxiliam o professor didaticamente com os estudantes 

em sala de aula, discutiu-se sobre a importância dos materiais a seguir: calculadora 

sonora, máquina de Braille, reglete e punção, sistemas áudio para o computador 

Dosvox, NVDA e Jaws, além de soroban e telelupas monoculares, binoculares e 

eletrônicas. Os materiais apresentados ampliam as condições de inclusão, quando 

disponíveis a todos o membros da turma. Por isso, a manutenção e a aquisição 

destas ferramentas são essenciais em classe. 

 Além dos recursos mencionados, se os gestores escolares derem a chance 

para que os deficientes visuais se manifestem, poderão identificar quais são os 

outros materiais que a instituição de ensino poderia providenciar e que ainda não 

dispõe.  

Uma última conclusão: Vemos que um trabalho com os docentes da 

Instituição estudada em dois âmbitos poderia abrir horizontes, para um processo de 

educação inclusiva mais significativa, ou seja, para aqueles alunos no ambiente 

escolar num primeiro âmbito, aprofundar com os professores suas concepções de 

inclusão de deficientes visuais nas atividades curriculares previstas e discutir com 

eles que recursos hoje estão desenvolvidos, para auxiliarem tais deficientes em 

suas atividades de aprendizagem.  

Num segundo âmbito, aprofundar com os docentes como desenvolver com 

os alunos em suas aulas a percepção da participação na gestão da escola como 

um dos objetivos de sua formação humana, que benefícios teriam para suas vidas, 

que atividades poderiam desenvolver para participar, que meios poderiam criar 

para se fazerem ouvir pela gestão da escola. Possivelmente este fosse um 

caminho mais promissor para se desenvolver uma participação na gestão da 

escola, porque agora conduzido o processo por professores e alunos junto à 

Gestão da Escola.    
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Fotos de Deficientes em Atividades Escolares 

 

 

Deficiente visual assinando documento 

 

 

Assinador 
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Alunos escrevendo nas máquinas de Braille   
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Utilização das máquinas Tetrapoint e de alfabetização em Braille 

 

 

Alunos utilizando a reglete como instrumento de escrita 
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Escrita do Braille em reglete de tela inteira e punção 

 

Deficiente visual lendo os pontos em Braille 
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Professora auxiliando a escrita da aluna 
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Escrita e áudio por meio do Sistema NVDA  

 



103 
 

Estimulo Tátil por meio de grãos, lã e materiais em alto relevo 

 

Estimulo tátil por meio de tinta em alto relevo com cores vibrantes aos 
alunos com baixa visão 
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Aluna tateando a bandeira do Brasil em alto relevo e escrita em Braille 

 

Áudio do celular 
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Digitação e áudio do celular 
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Áudio do celular 
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