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A primeira tarefa da educação é ensinar as crianças a serem elas mesmas. Isso é 
extremamente difícil. Fernando Pessoa diz: Sou o intervalo entre o meu desejo e 
aquilo que os desejos dos outros fizeram de mim.  
(...) 
A segunda tarefa da educação é ensinar a conviver. A vida é convivência com uma 
fantástica variedade de seres, seres humanos, velhos, adultos, crianças, das mais 
variadas raças, das mais variadas culturas, das mais variadas línguas, animais, 
plantas, estrelas... Conviver é viver bem em meio a essa diversidade. E parte dessa 
diversidade são as pessoas portadoras de alguma deficiência ou diferença. Elas 
fazem parte do nosso mundo. Elas têm o direito de estar aqui. Elas têm direito à 
felicidade.  

 
Carta aos pais - Rubem Alves 

 

Introdução 

 

A atual organização da educação nacional contempla, entre outras dimensões do 

direito à educação, o princípio da inclusão. Muitas vezes apontado como modismo, na 

verdade tornou-se imposição legal, expressando a conquista de anos de luta pelo 

reconhecimento social por uma parte da população historicamente discriminada na sociedade. 

Apesar da seguridade legal, estamos vivenciando um processo de transição de paradigmas, 

transição do paradigma da integração, com resquícios do paradigma da segregação, para o 

princípio da inclusão. Desta forma, de acordo com o princípio da inclusão, que cada vez mais 

se estabelece na sociedade, é fundamental que os alunos não sejam apenas aceitos nas escolas, 

mas que estas lhes assegurem a sua permanência e sua efetiva participação nas aulas e demais 

atividades escolares, objetivando o seu desenvolvimento. 

De acordo com Carvalho (2004) a educação inclusiva visa à universalização da 

educação de qualidade para todos, ou seja, pressupõem novas respostas educativas para a 

efetivação do trabalho na diversidade. Baseia-se na defesa dos direitos humanos de acesso, 

ingresso e permanência em escolas de qualidade, no direito de integração com colegas e 

professores, de apropriação e construção do conhecimento e na mudança de atitudes frente às 

diferenças individuais, desenvolvendo a consciência de que somos todos diferentes uns dos 

outros e de nós mesmos, porque evoluímos e nos modificamos.  

Escolas inclusivas são as que reconhecem e respondem às necessidades de seus 

alunos, respeitando suas diferenças e assegurando uma educação de qualidade a todos, através 



 

 

de um currículo significativo e abrangente, que seja um instrumento de efetivação do direito 

de todos à educação, pois este orienta as práticas educacionais a serem desenvolvidas em sala 

de aula pelos professores, sendo assim, o currículo nas escolas inclusivas, deve, não só 

respeitar a diversidade de seus alunos, mas, corresponder às necessidades especiais de 

aprendizagem apresentadas por estes no espaço da ambiência escolar. 

Quando o assunto é a inclusão dos alunos com deficiência, há a necessidade de se 

estabelecer no contexto do currículo regular, o apoio instrucional a ser disponibilizado a estes 

alunos através de redes de apoio proporcionadas por serviços especializados e pela escola, 

para a orientação dos professores das classes comuns, a introdução nas escolas dos recursos 

materiais e das técnicas pedagógicas específicas para que se estimule a independência e a 

autonomia destes alunos. A presença destes alunos nas escolas regulares representa um 

avanço na democratização do ensino, contudo, é fundamental que as escolas e principalmente 

os professores conheçam quais são suas necessidades educacionais especiais ao elaborarem 

seu currículo, pois este deve revelar um projeto pedagógico que contemple o direito à 

diferença.  

 

Metodologia 

 

A pesquisa desenvolvida para dissertação de mestrado buscou investigar como as 

necessidades educacionais especiais dos educandos com deficiência visual são abordadas no 

currículo e trabalhadas em uma sala de aula comum da rede pública de ensino, cuja proposta 

pedagógica seja anunciada como inclusiva. Ao utilizar-se a expressão aluno com deficiência 

visual não pretendeu-se classificar este aluno, apenas apresentar quais são as especificidades 

relacionadas a este grupo de alunos, enquadrados na abrangência daqueles considerados como 

alunos com necessidades educacionais especiais, e se estas especificidades são reconhecidas e 

trabalhadas em sala de aula. 

Para o desenvolvimento da pesquisa optou-se por assumir uma abordagem 

metodológica qualitativa, realizada mediante a metodologia do estudo de caso e privilegiar a 

técnica de observação da sala de aula, visando à compreensão do processo de inclusão do 

aluno com deficiência visual em uma escola pública regular, através da investigação de como 

o currículo prescrito era posto em prática pelos professores na sala de aula, ou seja, no 

currículo real.   

 



 

 

Os investigadores qualitativos, buscando conhecimento, analisam os dados obtidos 
em todo o seu contexto, respeitando seu registro ou transcrição. Recolhendo os 
dados descritivos, os investigadores qualitativos possuem uma perspectiva de 
abordagem minuciosa do mundo, considerando que todo dado possui um potencial e 
pode se constituir uma “pista” que permitirá uma compreensão mais esclarecedora 
do seu objeto de estudo.  
(BOGDAN & BIKLEN, 1994, p.48)   

 

No que se refere aos procedimentos metodológicos e ao desenvolvimento do estudo de 

caso proposto, no trabalho de campo, utilizou-se a observação sistemática como técnica de 

investigação, em que o instrumento essencial da observação foi o próprio pesquisador, através 

de anotações, coleta de dados da instituição e entrevistas de acordo com as necessidades da 

pesquisa, além de envolver a formulação de questões, planejamento e análise do objeto 

estudado divididas nas seguintes etapas: fase exploratória, pesquisa sistemática e fase 

interpretativa.  

Na fase exploratória, foi realizada junto ao CAP-BH (Centro de Apoio Pedagógico às 

Pessoas com Deficiência Visual), uma sondagem entre as escolas públicas municipais de Belo 

Horizonte com o intuito de localizar aquelas que apresentassem a proposta pedagógica 

anunciada como inclusiva e que tivessem matriculados alunos com deficiência visual. 

Identificadas as escolas, a escolha por uma delas deu-se em função da abertura para a 

pesquisa e a possibilidade de investigação dos objetivos levantados. Após os primeiros 

contatos, teve-se início a pesquisa na instituição escolhida. Nesta fase foi realizado o 

levantamento de dados de relevância para a pesquisa, consulta aos documentos institucionais 

sobre as propostas curriculares e sobre a organização estrutural da escola; as observações em 

sala de aula; assim como as entrevistas semi-estruturadas com os professores. A turma 

escolhida para a presente pesquisa foi do 2º ciclo do ensino fundamental (alunos de 09 a 11 

anos) na qual havia uma aluna com deficiência visual matriculada.   

Durante o primeiro mês do trabalho de campo, foi feita uma observação não 

sistemática das aulas de diversas matérias da grade curricular da turma investigada - ciências 

naturais; educação física; geografia; história; língua portuguesa e matemática - isto 

possibilitou uma visão geral do desenvolvimento das práticas curriculares em sala de aula. 

Após esta fase inicial optou-se por acompanhar o desenvolvimento das aulas de português e 

matemática devido à importância dada pela instituição a estas disciplinas na grade curricular 

do 2º ciclo, o desafio encontrado por estas disciplinas em relação à aluna com deficiência 

visual matriculada, e pela relação direta destas com o Atendimento Educacional Especializado 

(AEE) no que se refere ao aprendizado do Sistema Braille e a utilização do Soroban.     



 

 

Em relação aos sujeitos da pesquisa são estes: a aluna com deficiência visual chamada 

Luana, as professoras regentes de matemática e português, Dalva e Clara, a professora de 

apoio, Rosa e os demais alunos da classe1. As observações em sala de aula foram realizadas 

numa média de três vezes por semana no turno da manhã,  e as observações às aulas de apoio, 

duas vezes por semana no turno da tarde, somando quatro meses de observação. Durante a 

observação procurou-se identificar práticas de atendimento que levassem a aluna Luana a 

acompanhar as atividades regulares do currículo na sala de aula. Práticas que evidenciassem 

um trabalho calcado em estratégias diversificadas, respeitando o processo de aprendizagem 

dos alunos.   

Na fase interpretativa, fase de caráter reflexivo, realizou-se a análise e interpretação 

das informações colhidas na instituição, à luz dos referenciais teóricos que embasaram a 

pesquisa, possibilitando, através de um dialogo entre a análise dos dados coletados, das 

observações sistemáticas e das entrevistas semi-estruturadas, junto ao referencial teórico, a 

compreensão dos dados encontrados, em busca de padrões e descobertas importantes.  

 

A escola investigada e o currículo prescrito para a educação inclusiva 

 

De acordo com Pacheco (2005) o currículo prescrito pode ser entendido como a base 

da organização escolar. Neste documento, organizado e elaborado preferencialmente pela 

equipe pedagógica da escola, deve-se conter: aspectos filosóficos e os objetivos da instituição; 

a organização interna da escola; as práticas pedagógicas em sala de aula (os programas, os 

conteúdos, as atividades e as avaliações); e quaisquer outras orientações que forem relevantes 

para a instituição, alunos e familiares dos alunos.  

 

O currículo comum não deve ser entendido apenas como a soma de conteúdos que 
todos estão de acordo que sejam objetos de ensino; menos ainda deve-se cair num 
totalitarismo que apague toda a diferença individual ou de grupo. A cultura comum 
deve admitir a tolerância frente à dissensão e incorporar uma dimensão 
multicultural para entender a diversidade de valores, crenças, modos de 
entendimento e de vida.  
(SACRISTÁN, 1998, p.173) 
 

No âmbito dos documentos prescritos pela instituição investigada nesta pesquisa, o 

documento que retrata a proposta pedagógica da instituição e que foi norteador para a análise 

desta pesquisa foi o Projeto Político Pedagógico. A escola ao elaborar seu projeto pedagógico, 

considerado por esta como o documento orientador das atividades curriculares e da 
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 Nomes fictícios. 



 

 

organização escolar, traduzidas nos compromissos da instituição, optou pela metodologia de 

planejamento coletivo. Tendo como princípio a prática democrática, professores, integrantes 

da equipe pedagógica e administrativa, funcionários, alunos e pais foram chamados a assumir 

a função de sujeitos que discutem a prática escolar que desejam.  

No projeto pedagógico a instituição sustenta que o conhecimento do mundo não 

acontece apenas mediante relações escolares, porém, a escola ainda é considerada como um 

lugar privilegiado para a construção dos saberes. Assim, de acordo com o Projeto Político 

Pedagógico, o papel do professor é ser um orientador na produção do conhecimento, através 

da utilização de diferentes metodologias e estratégias em relação àquilo que o aluno traz 

consigo. O docente, segundo esta perspectiva, precisa estar em contínuo processo de 

aprendizagem e deve valorizar o diálogo e estar aberto a mudanças. Ainda de acordo com o 

documento, a organização escolar e a organização curricular visam respeitar as características 

individuais e os interesses dos educandos, objetivando a compreensão crítica e a formação 

ética no processo de construção do conhecimento de seus alunos, acolhendo e valorizando as 

diferenças, estimulando discussões e possibilitando desse modo, a democracia, a solidariedade 

e o desenvolvimento de cidadãos críticos.  

A escola revelou uma proposta inclusiva que tinha como objetivo formar pessoas que 

respeitassem as diferenças. O Projeto Político Pedagógico apontava a escola como aberta a 

todos, independente das especificidades de seus alunos. Porém, pôde-se perceber que eram 

bem restritos na parte documental da escola investigada, escritos que tratassem 

especificamente das necessidades educacionais especiais. Apesar da escola abordar a temática 

da inclusão em seu documento institucional, esta não definiu de forma clara os princípios da 

educação inclusiva, e, as necessidades educacionais especiais de seus alunos, não foram 

abordadas de forma explícita no currículo formal da instituição, apesar de ter alunos das mais 

diversas especificidades matriculados, além dos alunos com deficiência visual.  

 

As práticas curriculares no contexto da sala de aula inclusiva 

 

Através das observações em sala de aula das práticas curriculares desenvolvidas pelos 

professores, buscou-se verificar como a prática curricular inclusiva era desenvolvida, ou não, 

no cotidiano da sala de aula, visando atender às necessidades educacionais especiais dos 

educandos com deficiência visual. O currículo prescrito ao ser levado para a sala de aula é 

delimitado por um processo real de efetivação. A investigação do que ocorre na educação, 



 

 

decorrente do currículo, procura desvendar a materialidade revelada na sala de aula por este 

currículo, ou seja, verificar o que se realiza, de fato, daquilo que é proposto ou intencionado. 

O currículo real ou currículo em ação refere-se, assim, ao contexto operacional do ensino, ou 

seja, corresponde ao currículo praticado no contexto da sala de aula, vivenciado por alunos e 

professores no cotidiano da escola.  

De acordo com Forquin (1996): 

 

O currículo real é aquilo que é realmente ensinado nas salas de aula, que se pode 
conhecer por observação ou por pesquisa direta com os professores e os alunos, por 
oposição ao currículo formal, ou oficial, tal como aparece na análise dos 
programas e dos cursos. 
(FORQUIN, 1996, p.191)  

 

As práticas curriculares são entendidas como as ações envolvidas na elaboração e 

implementação do currículo, desde a sua proposição à sua recontextualização feita pelos 

discursos das escolas e pelos sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. No 

currículo produzido pelas práticas curriculares se expressa o que a escola entende como 

conhecimento, o que prioriza, que saberes privilegia e transmite, assim como que sujeito 

pretende formar. Portanto, tudo que acontece dentro da escola, mais especificamente dentro 

da sala de aula, pode ser definido como prática curricular, ou seja, o desenvolvimento do 

currículo no processo de ensino e aprendizagem. (SACRISTÁN, 2000) 

Em relação às práticas curriculares observadas em sala de aula na escola investigada, 

retomando o currículo prescrito da instituição, o Projeto Político Pedagógico indicava que os 

professores tinham autonomia para selecionar conteúdos a partir da necessidade dos alunos, 

priorizando sua formação crítica. Ao professor, caberia também a tarefa de individualizar as 

situações de aprendizagem considerando as demandas e as individualidades de cada aluno, ou 

seja, caberia ao professor o papel de orientador na produção do conhecimento, através da 

utilização de diferentes metodologias e estratégias em relação àquilo que o aluno traz consigo. 

Mas, na aula essa perspectiva não ficou evidente. O que foi observado durante o trabalho de 

campo, foi que as práticas curriculares desenvolvidas pelas professoras em sala de aula, em 

sua maioria, ocorriam sob a forma de explanação do conteúdo, respostas a perguntas dos 

alunos e resolução e correção de exercícios.  

Nas observações às aulas de português, em geral, pôde-se constatar que estas se 

desenvolviam da seguinte forma: na primeira parte da aula, a leitura de algum texto. Primeiro 

uma leitura individual e silenciosa do texto pelos alunos, em seguida a professora escolhia 

alguns alunos para lerem o texto para a turma, e depois a professora fazia uma última leitura 



 

 

para fixação do texto. Após a leitura, na segunda parte da aula, os alunos faziam os exercícios 

do livro didático ou de alguma folha de exercícios sobre o texto. E finalizava-se a aula com a 

correção dos exercícios.  

 

A professora Clara entrega uma folha em branco para Luana colocar na máquina 
Perkins. Pede para a aluna escrever a data do dia.   
 A professora explica para a turma a atividade da aula: leitura do texto “Olívia 
Pirulito” do livro didático. 
Pede aos alunos para lerem o texto do livro silenciosamente, pois alguns alunos 
seriam escolhidos para ler para ela.  
Como Luana não tem o livro didático transcrito em Braille, enquanto os alunos 
estão lendo, Clara senta-se junto a Luana e lê o texto para ela. 
A professora espera os alunos terminarem a leitura, enquanto isto Luana fica com o 
rosto encostado na máquina de escrever. 
Após a leitura, Clara escolhe alguns alunos para lerem o texto para ela em sua 
mesa. Enquanto os alunos escolhidos lêem, os outros ficam conversando. 
A professora lê novamente o texto para a turma.  
Após a leitura do texto pede aos alunos para fazerem os exercícios do livro sobre o 
texto lido.  
 
 
Clara pede a aluna ao lado de Luana para ajudá-la a resolver os exercícios. Mas na 
verdade a colega apenas lê os exercícios para Luana. 
Os exercícios são corrigidos rapidamente pela professora, pois a aula está 
terminando.  
 
(Fonte: Nota de campo) 
 
 

No decorrer das aulas, enquanto os alunos liam o texto silenciosamente, a professora 

Clara na maioria das vezes sentava-se ao lado de Luana e fazia uma leitura do texto para ela, 

ou então pedia para o colega ao lado para ler em voz alta para que a aluna acompanhasse a 

leitura. Na segunda parte da aula eram feitos os exercícios do livro, que em sua maioria eram 

interpretação de texto. A professora Clara sentava-se novamente ao lado da Luana para ajudá-

la a fazer os exercícios enquanto os alunos faziam-no individualmente. Porém, muitas vezes a 

professora era interrompida por alunos com dúvidas no exercício. Quando ela não podia 

sentar-se com Luana e ler o texto e os exercícios, pedia para o aluno que se sentava em dupla 

com a aluna que fizesse os exercícios com ela. 

Para a inclusão educacional dos alunos com deficiência visual, há que se garantir o 

ensino da leitura e da escrita em Braille a estes alunos, pois para a construção de seus 

conhecimentos, o Sistema Braille constitui-se como uma ferramenta indispensável. Durante as 

aulas, porém, Luana não praticava a leitura, pois não tinha material de leitura em Braille para 

ela. O registro das aulas era feito na máquina Perkins, assim, era em Braille, se a aluna tivesse 

escrito algo errado, ficava errado, pois não era corrigido pela professora que não conhecia o 

Sistema Braille. E quando a professora estava com menos tempo para fazer os exercícios com 



 

 

a aluna, outra estratégia adotada por ela era a aluna responder as questões de forma oral, desta 

maneira, acabavam não sendo registradas as respostas no papel, não treinando, assim, a 

escrita.  

As aulas de matemática observadas durante o trabalho de campo, em geral, envolviam 

a exposição dos conteúdos no quadro, que implicavam na necessidade de memorização por 

parte dos alunos, sem muita relação com o seu cotidiano e sem desafios para investigação.  O 

conteúdo ministrado seguia a seqüência e o conteúdo do livro didático. Os recursos didáticos 

nas aulas observadas foram exclusivamente o quadro negro, o livro didático e as folhas de 

exercício.  O conteúdo era introduzido escrito e explicado pela professora utilizando-se o 

quadro, em seguida eram aplicados os exercícios de fixação e durante a correção destes, 

esclareciam-se as dúvidas.  

Numa aula tão segmentada e ordenada, individualizar as situações de aprendizagem, 

considerando as individualidades de cada aluno, suas necessidades e seus ritmos, torna-se um 

obstáculo para o professor que adota um modelo curricular homogêneo. Porém, em algumas 

aulas de matemática a professora Dalva buscou utilizar alguns recursos didáticos adaptados e 

buscou também desenvolver atividades diferenciadas para atender à aluna Luana. Nestas, a 

professora propunha atividades, de acordo com o conhecimento matemático de Luana, 

objetivando uma atenção à aluna que apresentava mais dificuldade. 

 

A professora Dalva escreve no quadro o exercício para a turma resolver.  
Formar os conjuntos: 2x1; 2x2; 2x3; 2x4; 2x5; 2x6; 2x7; 2x8; 2x9; 2x10. 
A professora explica para a turma como deveria ser resolvido o exercício. Enquanto 
os alunos fazem o exercício, Dalva senta-se ao lado de Luana para ajudá-la. Para 
esta aula, a professora trouxe um material adaptado para ajudar a aluna a 
compreender os conjuntos. Dalva utilizou duas garras de plástico de refrigerante 
cortadas e palitos de picolé. 
Primeiro ajuda a aluna a formar o conjunto da primeira operação: 2x1. Pede para 
a aluna colocar um palito dentro de cada garrafa. Formando-se assim, dois 
conjuntos com um elemento em cada. Fala para Luana registrar na máquina: 
2x1=2.  
Explica para Luana que ela deve primeiro, formar os conjuntos utilizando o 
material e depois, registrar o resultado a máquina. A professora pede ao colega ao 
lado que havia terminado o exercício para continuar ajudando Luana enquanto ela 
corrigia o exercício com a turma.   
Terminada a correção, Dalva escreve no quadro o ‘para casa’ para os alunos 
copiarem. Porém não dita para que Luana pudesse copiar. Pede que a aluna retire 
a folha que estava na máquina e escreve o ‘para casa’ na folha a caneta. 
 
(Fonte: Nota de campo) 

 

Apesar da professora em algumas aulas utilizar materiais adaptados e desenvolver 

atividades diferenciadas para atender às necessidades de Luana, em muitas aulas de 



 

 

matemática observadas, Luana ficava ociosa, por não conseguir acompanhar o que estava 

sendo ensinado para a turma. Nestas aulas a professora pedia a aluna apenas para registrar no 

Soroban os resultados das contas resolvidas pelos alunos. Quando a professora tentava 

avançar e a aluna não conseguia acompanhar sua explicação, era comum a professora Dalva 

perguntar à Luana se a professora de apoio Rosa já havia lhe ensinado aquele conteúdo. 

Geralmente completava dizendo que ia pedir a Rosa que lhe ensinasse aquela matéria, ou seja, 

delegava a função de ensinar à professora de apoio.  

As aulas com a professora de apoio constituem-se em um atendimento educacional 

especializado realizado por professores capacitados na área da deficiência visual. Vinculado 

ao CAP - Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual, 

este serviço de apoio pedagógico integra equipamentos, tecnologias e profissionais 

capacitados, e sua finalidade é a suplementação didática e pedagógica, orientação à 

comunidade escolar e o atendimento aos alunos com deficiência visual matriculados na escola 

de ensino regular. Este serviço responsabiliza-se pelas adaptações de materiais com a 

finalidade de complementação curricular e pela transcrição de provas e outros materiais a 

serem utilizados pelas professoras regentes em sala de aula. 

Durante a observação às aulas de apoio com a professora Rosa, realizadas no turno da 

tarde duas vezes por semana, pôde-se evidenciar a complexidade do trabalho complementar a 

ser desenvolvido com os alunos com deficiência visual. Nestes encontros semanais com a 

aluna que duravam aproximadamente quatro horas, Rosa desenvolvia concomitantemente, as 

atividades de vida diária, as atividades de orientação e mobilidade, a prática de leitura e 

escrita em Braille e a aprendizagem do Soroban.  

Nas atividades de vida diária (AVD) foram observadas inúmeras atividades - na área 

da alimentação, higiene, vestuário, segurança e atividades domésticas - realizadas com a 

aluna. Estas tinham como objetivo proporcionar-lhe uma vida independente. É importante que 

a criança com deficiência visual consiga dominar os vários ambientes de que faz parte, assim 

é necessário que saiba localizar os diversos objetos existentes em cada ambiente, identificá-

los e estabelecer as relações existentes entre estes e sua finalidade nas atividades do dia a dia. 

(SEESP/MEC, 2005) 

O processo conjunto de orientação e mobilidade (OM) permite que o aluno com 

deficiência visual adquira a capacidade de locomover-se e de orientar-se nos diversos espaços, 

tais como a escola, a casa, o bairro e a comunidade. Ao dominar estes espaços e sentir-se 

inserido neles, o aluno adquire confiança em si e domínio pessoal, condições estas, favoráveis 



 

 

a sua integração social. As atividades trabalhadas com a aluna Luana durante as aulas de 

apoio com a professora Rosa estavam ainda desenvolvendo atividades para que ela 

conhecesse e se relacionasse efetiva e eficientemente com o seu próprio corpo. E buscavam 

também auxiliar na locomoção segura e eficiente nas áreas internas da escola, trabalhando 

com a aluna para que ela reconhecesse os espaços da escola. (SEESP/MEC, 2005) 

Nas atividades para o domínio do Sistema Braille e do Soroban, a professora Rosa 

buscava vincular este trabalho aos conteúdos ministrados pelas professoras regentes, 

buscando nos registros da aluna em sala de aula os conteúdos que estavam sendo trabalhos 

pela turma. Assim, Rosa conciliava o ensino do Soroban ao conteúdo das aulas de matemática 

da professora Dalva, introduzindo as operações matemáticas com o uso do Soroban e 

apoiando-se também em outros recursos materiais, como o material dourado, ou mesmo balas 

e brinquedos, procurando desenvolver a compreensão do processo das operações matemáticas 

e da resolução dos cálculos, através de objetos concretos do dia a dia da aluna.     

  Nas atividades para domínio do Sistema Braille, a professora Rosa buscava treinar a 

leitura, através de livros de histórias infantis em Braille, e também treinar a escrita, 

trabalhando com a reescrita direcionada das frases ou palavras escritas pela aluna nos 

registros feitos em sala de aula com o uso da máquina Perkins. 

 

Ana e Pedro estão bricando de  . cada um trouse uma q 
que auntidade  .Ana truse 13 bolas 
e Pedro trouse 8 bolas . juntando  
Ana Pedro, o total ção número 
Pal ok inpa   
 
(Fonte: Análise dos registros da aluna cedidos pela professora Rosa)  
 

Pôde-se observar nas práticas das professoras Clara e Dalva, que estas, muitas vezes, 

apresentavam-se como transmissoras dos conteúdos curriculares e não como condutoras do 

processo de aprendizagem, incumbidas de procurar soluções que levassem em consideração 

as necessidades de seus alunos. De acordo com os dados recolhidos durante as observações 

em sala de aula pôde-se perceber que as atividades eram desenvolvidas para o coletivo, não 

respeitando as diferenças presentes na sala de aula.  As práticas curriculares evidenciaram um 

ensino homogeneizador e uniforme, a organização do conhecimento a ser trabalhado em sala 

de aula apresentava-se fracionado em disciplinas acadêmicas e os conteúdos trabalhados não 

emergiam de situações reais que estariam envolvidos os alunos, ou seja, em sua maioria, 

encontravam-se desvinculados das experiências dos alunos e de seus saberes. As professoras, 

tanto de matemática quanto de português, trabalhavam com conteúdos predefinidos para estas 



 

 

disciplinas e tendo como referência o livro didático. As aulas eram desenvolvidas sem muita 

diversificação das estratégias didáticas. Cumpria-se a matéria do livro.  

 
Pesquisadora: Como é o seu trabalho em sala de aula com Luana? 
 
Professora Clara: “Tento trabalhar as mesmas atividades da turma, porém a aluna 
necessita de um atendimento individual, que muitas vezes fica dificultado pela 
demanda da turma, que apresenta também outras dificuldades.”   
 
Professora Dalva: “É muito difícil trabalhar com a Luana porque a gente não tem 
ajuda de ninguém. A gente não consegue atendê-la o tempo inteiro, se ela estivesse 
caminhando com a turma seria mais fácil. As adaptações que a gente desenvolve 
são feitas muito por intuição por não ter orientação.” 
 

Em relação ao trabalho desenvolvido pelas professoras com a aluna Luana, para elas o 

trabalho individualizado, na verdade, consistia em ir à mesa da aluna, ler os textos e ajudar a 

fazer os exercícios. Porém, as atividades continuavam voltadas para o coletivo, ou seja, para 

os alunos capazes de caminhar com autonomia. Nesta lógica, os alunos com dificuldades eram 

apontados como problema, pois exigiam uma atenção maior que os outros alunos. As práticas 

pedagógicas não respeitavam o ritmo e as necessidades individuais de Luana em sala de aula. 

As diferenças aparecem, assim, como um fator dificultador para as práticas desenvolvidas em 

sala de aula, pois exigiam das professoras tempo para dar atenção individualizada. O que 

acarretava, na maioria das vezes, em um atendimento superficial, que não atendiam às 

particularidades da aluna.  

Em relação às avaliações, sabe-se que as práticas de avaliação inseridas na escola 

podem ser consideradas como um dos determinantes do currículo e, neste contexto, um 

dificultador para a concretização das propostas do currículo prescrito. Neste sentido, pode-se 

considerar que a avaliação é uma tarefa prática que compreende a jornada do aluno, mais 

especificamente, o modo como a escola e o professor avaliam seu processo educativo. As 

avaliações na escola investigada eram as mesmas para todos os alunos, não havendo nenhuma 

diferença na sua elaboração para atender às diferenças. As provas aplicadas à Luana não eram 

escritas em Braille, normalmente a aluna era direcionada à sala da coordenadora para que esta 

lhe aplicasse a prova e deveria ser respondida oralmente pela aluna para que a coordenadora 

transcrevesse as respostas na prova.  

Estas avaliações formais serviam para atribuir notas, nada diziam sobre o 

desenvolvimento da aluna e sobre seu processo de aprendizagem, principalmente porque, ao 

se aplicar provas iguais para todos os alunos independente dos seus conhecimentos, a 

avaliação servia apenas para apontar o que o aluno não sabe. Perde-se o sentido da avaliação 

formativa, que observa o processo de aprendizagem do aluno. (MANTOAN, 2003) 



 

 

Retomando a análise das observações feitas durante as aulas, tanto de português 

quanto de matemática, pôde-se perceber, na maior parte do tempo, que Luana ficava ociosa, 

esperando a atenção das professoras ou a ajuda de algum colega. A aluna não tinha autonomia 

para desenvolver as atividades durante a aula, pois faltavam os recursos materiais necessários 

para atender às suas necessidades, como os materiais concretos e as folhas de exercício e o 

livro didático em Braille. Além disto, outra consequência da falta de estimulação, produto da 

falta de respostas às necessidades da aluna durante as aulas, foi que ela desenvolveu alguns 

maneirismos. De acordo com Bueno (2003) os maneirismos são condutas repetitivas, que 

crianças com deficiência visual desenvolvem com o próprio corpo na busca por um estado 

mais gratificante, devido às dificuldades adaptativas.  

 

Toda conduta estereotipada se produz de maneira independente da consciência do 
indivíduo, ou seja, considera-se como ato automático que não tem significado 
evidente para o observador, embora possa daí inferir-se que a conduta é um 
processo de isolamento. (...) O balanceio rítmico, as pressões oculares com as 
mãos, seriam consideradas como condutas específicas das crianças cegas 
congênitas ou perinatal. Uma estimulação variada num ambiente afetivo adequado 
favorece na criança a desapropriação dos maneirismos. (BUENO, 2003, p. 156-
157) 

   

  No caso da Luana, quando ociosa, realizava movimentos rápidos e repetitivos com os 

dedos das mãos na altura do rosto, ou então, movimentava o corpo balançando-o para frente e 

para trás. Para frente até encostar o rosto na máquina de escrever em cima da carteira e para 

trás até encostar-se ao encosto da cadeira. 

Durante entrevista realizada com as professoras Clara e Dalva, foi-lhes indagado sobre 

o processo de inclusão na escola investigada. As duas professoras acreditavam ser possível a 

inclusão educacional, mas para elas a escola investigada nesta pesquisa não era uma escola 

inclusiva.  

 

 
 
 
 
Pesquisadora: Você considera esta escola inclusiva? 
 
Professora Clara: “Não. Não há projeto educacional para se atender os alunos. 
Inexiste uma formação, preparo por parte dos professores, direção, funcionários e 
não existe também um movimento de atendimento articulado com outras políticas 
públicas.”   
 
Professora Dalva: “Não. Existem tentativas, mas fica sendo responsabilidade de 
quem assume a turma com alunos “incluídos”, não necessariamente da escola.” 

 



 

 

Segundo as professoras, eram realizadas na escola algumas tentativas para incluir a 

aluna Luana, porém não havia um projeto educacional para atender à diversidade, ou seja, 

ambas ressaltaram que o currículo da escola não atendia as diferenças.  

 
Pesquisadora: Você acredita que o currículo pode dar conta das diferenças 
existentes na sala de aula? 
 
Professora Dalva: “Não. O currículo da escola é elaborado para a maioria, para 
os alunos classificados como normais.” 
 
Professora Clara: “Não. O currículo não atende a essas diferenças. Em uma mesma 
sala encontramos alunos em vários níveis de dificuldades. Não há um apoio 
pedagógico efetivo que tente diminuir essas diferenças. Não existe um projeto com 
estratégias para atendimento desses alunos, o currículo, os tempos e a organização 
ainda continuam rígidos e inflexíveis.” 
 

Apesar da diversidade encontrada em uma mesma turma, de acordo com as 

professoras, não havia um apoio pedagógico efetivo para buscar respostas educativas para as 

necessidades dos alunos dentro da sala de aula. Considerando a situação especifica de Luana, 

as professoras Clara e Dalva buscavam se aproximar, conversar com ela, durante a explicação 

do conteúdo buscavam a atenção da aluna, procuravam atendê-la. Entretanto, nos momentos 

em que Luana precisou de um auxílio mais sistemático, faltou-lhes o conhecimento de 

práticas pedagógicas e também dos recursos materiais apropriados para um trabalho 

diferenciado que atendesse às necessidades educacionais especiais dos alunos com deficiência 

visual. 

Ao mesmo tempo em que as professoras diziam não saber como trabalhar com Luana, 

que não existia um apoio pedagógico efetivo, a aluna era acompanhada pela professora de 

apoio Rosa duas vezes por semana na própria instituição, no contra turno das aulas regulares, 

e ambas as professoras, Clara e Dalva, encontravam-se na escola durante este atendimento. O 

que faltava, na verdade, era diálogo entre estas professoras, buscando, em conjunto, respostas 

educativas que favorecessem a aprendizagem da aluna.  

Como foi visto no currículo prescrito da escola, a concepção de educação para a 

diversidade, implica propiciar ao aluno uma educação que respeite suas necessidades e ritmos 

individuais, e não um modelo curricular homogêneo e impositivo. Porém, o conceito de 

inclusão e as propostas de atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais 

apresentadas pela escola ainda se apresentavam superficiais. A “inclusão” fica no âmbito da 

aceitação, no permitir a permanência em sala de aula daqueles alunos que apresentam 

necessidades educacionais especiais.  

 



 

 

Considerações Finais 

 

O foco de análise desta pesquisa foram as práticas curriculares, no contexto da sala de 

aula, em uma escola com proposta de inclusão, objetivando esclarecer como a diferença de 

uma aluna com deficiência visual era vista e trabalhada em sala de aula. Ao longo da pesquisa 

foi possível constatar uma prática curricular guiada por princípios homogeneizadores, 

definidas para um modelo fixo de aluno, de ensino e de aprendizagem. O aluno que não se 

enquadrasse a este modelo era visto como inadequado ou mesmo incapaz, desta forma às 

práticas curriculares resultavam em exclusão daqueles, como no caso de Luana, que não se 

encaixavam no modelo idealizado pelo professor. 

Porém, em relação à dinâmica dos alunos em sala de aula, como estes se relacionavam 

com a aluna com deficiência visual, constatou-se que a interação entre eles foi de natureza 

positiva e apoiadora e ocorria principalmente enquanto eles estavam menos ocupados ou 

durante alguma atividade de entretenimento. Em várias ocasiões, pôde-se observar os colegas 

de classe auxiliando a aluna, mesmo sem a intervenção por parte dos professores. Nos 

momentos de mais descontração em sala de aula, pôde-se observar os alunos brincando com 

Luana, fazendo carinho nela, talvez por ser a aluna também muito carinhosa, sempre 

abraçando e fazendo cócegas nos outros. Luana mostrou-se muito diferente de quando foi 

matriculada na escola aos 06 anos, de acordo com as professoras, a aluna era tímida, fechada e 

com atitudes defensivas em relação ao outro.   

 Durante as aulas pôde-se observar também conversas entre os alunos e Luana, 

cochichos em seu ouvido, o contato físico através de afagos em seu cabelo, e mesmo 

curiosidade em relação aos recursos didáticos utilizados pela aluna, como o Soroban e a 

máquina de escrever Perkins. A pesquisa revelou a importância da situação de 

heterogeneidade e da riqueza de trocas sociais presentes no espaço escolar que se tornou solo 

fértil para o desenvolvimento de Luana em sua trajetória social e escolar, e também um 

aprendizado para todos os alunos, ao demonstrar que apesar das diferenças, todos têm direitos 

iguais e o respeito a este princípio assegura relações de reciprocidade e cooperação em tarefas 

do convívio social e escolar. No processo real de inclusão todos os alunos se beneficiam por 

ter a oportunidade de aprender uns com os outros, cuidando uns dos outros, conquistando 

atitudes, valores e habilidades acadêmicas e sociais necessárias para a democratização social.  

Porém, para que a inclusão educacional seja realmente efetivada, é necessário que se 

eliminem as barreiras existentes no espaço da ambiência escolar. É necessária a reestruturação 



 

 

do ensino, reestruturação esta, que contempla a reformulação dos objetivos do ensino e a 

celebração da diversidade. No princípio da inclusão a ênfase está na transformação da 

educação comum, na ressignificação de concepções e de práticas curriculares para que se 

eliminem as barreiras que dificultam a aprendizagem e excluem desta forma, muitos alunos 

das escolas regulares. (CARVALHO, 2004) 

A sociedade inclusiva se constitui como democrática e repousa em princípios como a 

aceitação das diferenças individuais, a valorização de cada pessoa, a convivência dentro da 

diversidade humana e a aprendizagem através da cooperação, reconhecendo o direito de todos 

(MOREIRA, 2006). Neste panorama, as escolas inclusivas são aquelas que reconhecem e 

respondem às necessidades de seus alunos, respeitando os ritmos de aprendizagem e 

assegurando uma educação de qualidade a todos, através de um currículo que englobe 

arranjos organizacionais, estratégias de ensino e o uso de recursos apropriados aos alunos com 

habilidades e interesses diferentes. O currículo nestas escolas deve ser significativo, deve ser 

um instrumento de efetivação do direito de todos à educação, e abrangente, pois as práticas 

educacionais devem não só respeitar a aprendizagem do aluno, mas, devem corresponder às 

necessidades especiais de aprendizagem apontadas por todos. 
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