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APRESENTAÇÃO

Este livro é resultado de uma parceria entre a Secretaria Nacional de
Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência (SNPD) e o Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), cujo objetivo
é contribuir para a capacitação de profissionais que atuam na reabilitação
de pessoas com deficiência visual por meio do Curso de Especialização em
Orientação e Mobilidade.
O Curso de Especialização em Orientação e Mobilidade resultou em
diversos artigos elaborados pelos cursistas. Considerando a relevância
das temáticas sugeridas pelos alunos e as possibilidades de esses artigos
se articularem com a realidade tanto dos profissionais e professores
que trabalham com a orientação e mobilidade, como de pessoas que
têm curiosidade sobre a temática, formou-se uma coletânea de artigos
escolhidos pelos professores para compor este livro.
Destacamos que não é nossa intenção esgotar as ideias e pesquisas
sobre a inclusão de pessoas com deficiência visual, uma vez que existem
pontos de vista diferentes que podem corroborar ou não com os trabalhos
aqui apresentados.
Boa leitura!
Os organizadores
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ENTRE A PENUMBRA E A LUZ: UM ESTUDO DE
CASO SOBRE UMA PESSOA DIAGNOSTICADA COM
RETINOSE PIGMENTAR AOS 38 ANOS DE IDADE
Alles Lopes de Aquino
Ms. Lívia Maria de Lima Santiago
1.

INTRODUÇÃO

Esse artigo consiste na etapa de finalização do curso de Especialização
em Orientação e Mobilidade, promovido pelo Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE. Tem como objeto de pesquisa o
fenômeno da deficiência visual adquirida por meio da Retinose Pigmentar RP, que vem a ser uma distrofia retiana hereditária, que compõe o
“[...] conjunto1 de doenças degenerativas que acometem
diretamente a retina do olho humano, causando a
morte das células fotorreceptoras (cones e bastonetes).
Assim, as doenças a ela relacionadas são: síndrome de
Usher, amaurose congênita de Leber, distrofia de cones
e bastonetes, síndrome de Bardet-Biedl, doença de
Refsum”.

A pessoa com essa enfermidade sofre com a incerteza acerca de sua
evolução, uma vez que a diminuição da visão se dá de forma gradual, em
escalas temporais variadas, podendo levar a cegueira severa. Geralmente,
ocorre primeiro o comprometimento da visão periférica, preservando
apenas a visão central, que pode evoluir para um quadro de perda total e
permanente.
Muitos são os problemas decorrentes desse processo no paciente,
indo desde a ablepsifobia – medo de ficar cego, a outros traumas, como
síndrome do pânico, depressão em estágios variados, obesidade, dentre
outros problemas. Entretanto, algo que se mostra visível e sintomático de
1 Associação Retina Brasil. Disponível em http://retinabrasil.org.br/site/doencas/retinosepigmentar/. Acesso em 25 de agosto de 2017
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forma mais imediata é a perda gradativa da capacidade de a pessoa de
se deslocar sozinha, comprometendo sua integridade física, interferindo
diretamente na social, profissional e doméstica.
O diagnóstico da RP significa para a pessoa acometida por esta doença
uma experiência de difícil aceitação, rodeando-a de incertezas devido à
ocorrência de fases evolutivas diversas que, em última instância, implicam
na necessidade de adaptação, superação de traumas e reaprendizado
quanto à orientação e mobilidade, uma vez que essas pessoas passam por
comprometimentos temporários e, às vezes, definitivos em sua autonomia.
Não é demais ressaltar que a relação entre mobilidade humana e
visão se mostra muito intrínseca e condicional. A partir do momento que
essa relação é abalada por uma enfermidade capaz de diminuir nossa
capacidade de enxergar, automaticamente há em nossa vida mudanças,
que podem ser dimensionadas sobre diversos aspectos e intensidade.
Partiremos do pressuposto de que uma pessoa que é acometida por uma
doença degenerativa em sua retina, capaz de comprometer integralmente
sua visão periférica e, em um quadro mais agudo, visão por completo, tem
em sua vida consequências graves, cuja sensação de perda se reflete no
cotidiano.
Desta forma, tendo em vista o quadro acima delineado, apresentamos
o seguinte questionamento: quais os efeitos e o comprometimento na
mobilidade de uma pessoa que perdeu sua visão periférica aos 38 anos
pela Retinose Pigmentar?
Entendemos que esta pesquisa se mostra importante para as
discussões sobre a deficiência visual, sobretudo para aquelas pessoas que,
por diversos problemas de saúde ou traumas abruptos, perderam a visão
na vida adulta. Além disso, o trabalho contempla, também, discussões no
campo da Orientação e da Mobilidade, como forma de propiciar a essas
pessoas possibilidades de leitura que incentivem caminhos em busca do
reestabelecimento de sua autonomia, quer seja por meio das tecnologias
assistivas2, quer seja por técnicas de orientação espacial e mobilidade.
2 No Brasil, o Comitê de Ajudas Técnicas - CAT, instituído pela Portaria n° 142, de 16 de
8
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Por fim, e não menos importante, a convivência de perto com a pessoa
respondente de nossa pesquisa se mostra relevante para o desenvolvimento
de uma sensibilidade importante, a fim de perceber as questões aqui
aventadas, tanto em uma perspectiva de caráter médico, quanto pela
questão educacional, este, nosso maior foco.
Neste sentido, apresentamos o objetivo de nossa pesquisa que foi o
de investigar, a partir do depoimento de uma mulher de 40 anos de idade,
os efeitos e o comprometimento em sua mobilidade após a perda da visão
periférica aos 38 anos pela Retinose Pigmentar.
A seguir, apresentamos os marcos teóricos que deram sustentação
as nossas discussões. De caráter multidimensional, procuramos trabalhos
que contemplassem tantos os aspectos clínicos inerentes ao problema
levantado, como aqueles que tratassem dos aspectos subjetivos a uma
pessoa com baixa visão provocada pela Retinose Pigmentar.
2.

REFERENCIAL TEÓRICO

Nem todo paciente com RP apresenta um quadro clínico e psicossocial
igual. Na verdade, dada a incerteza que o próprio quadro apresenta e a
imensidão de atitudes e comportamentos que residem em cada ser humano,
é de se esperar que a doença se reflita de diversas formas, intensidades e
comportamentos pessoais variados.
Segundo Castro et. al. (2006), os pacientes com RP apresentam
perdas lentas, não raramente progressivas, que afetam diretamente a visão
noturna da pessoa, considerável redução da visão escotópica, que é a
visão humana produzida em baixa luminosidade, dificultando a identificação
de objetos no espaço, bem como ocasionando a perda da capacidade de
novembro de 2006, propõe o seguinte conceito para a tecnologia assistiva: "Tecnologia
Assistiva é uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba
produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover
a funcionalidade, relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência,
incapacidades ou mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade
de vida e inclusão social" (ATA VII - Comitê de Ajudas Técnicas (CAT) - Coordenadoria
Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE) - Secretaria
Especial dos Direitos Humanos - Presidência da República).
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identificação das cores, interferindo, também, na identificação de objetos em
sombras, levando-os a tropeçarem e se acidentarem com muita facilidade.
Outro problema apresentado pela pessoa com RP está relacionado
à diminuição em níveis diversos da mobilidade, principalmente pelo
comprometimento psicomotor já constituído em seu organismo adulto. Além
de todos esses aspectos, também há relatos ligados à baixa autoestima e,
em alguns casos, à detecção em estágios variados de comportamentos
depressivos. Especificamente sobre o aspecto psicomotor a
[...] visão possui um papel chave no desenvolvimento
motor, pois coloca o indivíduo em contato com a
realidade externa e fornece estímulos que auxiliam na
orientação e no controle da ação corporal. Grande parte
das experiências na exploração do meio, na descoberta
do próprio corpo e na relação com os outros tem uma
participação direta da visão, que se torna um elemento
chave na organização da ação motora voluntária,
consciente e segura. A diminuição severa da visão,
portanto, implica uma situação oposta, que coloca o
indivíduo em uma séria situação de risco [...]. (SOARES
et. al., 2012, p. 18)

O aspecto motor da pessoa com RP é de imediato afetado, em um
processo de difícil assimilação, pois, na maioria dos casos, a perda da
visão não ocorre imediatamente, levando a um processo quase sempre
lento, implicando em diferentes estágios de consciência sobre a doença.
A experiência com acidentes como topadas, quedas e esbarrões, tem
reflexos negativos muito maiores no psicológico dessas pessoas.
Essa condição de comprometimento motor leva à necessidade
imediata e quase sintomática do cérebro humano de desenvolver recursos
de defesa e de acomodação para tentar levar adiante uma vida que até
então estava habituada a perceber o mundo, quase sempre primeiramente
pela visão. Assim, constitui-se quase como uma necessidade vital, o
aguçamento por parte dessas pessoas dos outros sentidos que lhes restam
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intactos, uma espécie de mecanismo de defesa e sobrevivência que retira
do primado da visão, a condição de sentido mais importante e usualmente
definidor das ações psíquicas e motoras de uma pessoa vidente. Nesta
fase de redescobertas quase obrigatórias, a pessoa passa pelo refinamento
das percepções táteis, tomando este sentido o lugar da visão, levando-a a
“ver” o mundo de outras maneiras.
Souza (2009), em um artigo bastante interessante, procurou
demonstrar o que ela era capaz de “ver’ mesmo sendo uma pessoa cega,
ressaltando a importância daquilo que a autora denominou como fala tátil
do ser, expressa em toda sua condição corporal e simbólica, atrelando-se a
constante necessidade do detalhe, do toque, da cinestesia, recursos antes
encarados como secundários, mas que, devido à redução ou perca integral
da visão, se apresentam como essenciais e vitais.
Estamos falando, portanto, da quebra de qualidades tão importantes
no ser humano que podem ser reunidas em um único conceito, o de
comprometimento de sua autonomia. Neste sentido, torna-se imprescindível
o desenvolvimento de uma nova forma de relacionamento do cego ou da
pessoa com baixa visão com o meio ambiente. Os traumas e inseguranças
decorrentes da perda da visão impelem a pessoas com deficiência a
redescoberta de como orientar-se e mover-se, obrigando-o a construir uma
nova relação espacial e, nesse trabalho, o esquadrinhamento constante do
meio ambiente passa a ser uma extensão do corpo da pessoa, conforme
destacou Weid (2014, p. 502):
Prestar atenção no ambiente com o corpo. Aprender a discernir
lugar fechado de lugar aberto pelo som ao redor e pela temperatura.
Saber se está passando em frente a uma farmácia, uma padaria ou um
posto de gasolina pelo cheiro característico desses estabelecimentos. As
terapeutas ocupacionais com quem conversei, que realizam atendimentos
de Orientação e Mobilidade e Atividades da Vida Diária, observam que
uma das primeiras transformações na pessoa que fica cega é que seus
outros sentidos ficam “aguçados”. Essa sensibilidade maior derivaria de
uma reação “natural” do corpo, que passa a recorrer ao que tem – os
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outros sentidos – para controlar o ambiente. A sensibilidade aumentada
dos outros sentidos, a princípio um mecanismo de sobrevivência, deve ser
estimulada e incentivada na pessoa cega, ela deve ser treinada a utilizá-la
nas tarefas cotidianas. A partir desse treinamento dos sentidos é que os
sinais significativos do entorno se tornam guias para a ação.
Ter ciência da “redescoberta” do meio ambiente é, na verdade, um
outro desafio, tanto para a pessoa com deficiência visual quanto para aqueles
que convivem diretamente com ele. Trata-se de um duplo aprendizado, pois
os familiares também sofrem com a perda pela qual passa o ente querido
e, como ele, não sabem ao certo como lidar com determinadas situações.
Muitos problemas que decorrem do meio familiar vêm do desconhecimento,
da relação parental que leva a tomadas de decisões muito mais pela emoção
do que pela razão, que se impõe em alguns casos como mais um obstáculo
a ser duramente transposto pela pessoa que teve comprometimento total
ou parcial de sua visão. Vejamos o que disse Pintael et. al. (2016, p. 100) na
pesquisa que realizaram sobre a (in)dependência da criança cega em sua
relação com o meio ambiente mediada pela família, que também nos serve
ao propósito da discussão aqui encampada:
No entanto, como se constatou na fala de uma das entrevistas,
ante a cegueira, algumas famílias não introduzem no ambiente estímulos
para propiciar a independência da criança por se preocuparem com sua
integridade, uma vez que, para elas, ações independentes podem significar
riscos à saúde e à vida da criança cega. Esta depende, fundamentalmente,
de explicações e descrições do que se passa ao seu redor, ou seja, tem o
mundo traduzido por seus cuidadores. Só assim poderá compreendê-lo,
desenvolver-se satisfatoriamente e adaptar-se de forma integrada a ele. É
preciso que a criança seja estimulada a interagir no ambiente por meio do
uso de seus sentidos preservados com a finalidade de superar dificuldades
oriundas da falta visual
Os traumas, medos e inseguranças que a pessoa com deficiência
visual desenvolve após a fase adulta se cristalizam e se tornam ainda
mais violentos à medida que a busca por sua autonomia não se torna
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uma prioridade, por ela e por sua família. Essa é uma barreira difícil de
ser transposta, pois o desconhecimento sobre as diversas enfermidades
que podem levar à cegueira total ou parcial, a cultura social do paradigma
da “normalidade”, a difícil tarefa da inclusão, numa perspectiva para
além da educação escolar e, por fim, as dificuldades de caráter espacial,
principalmente pelas deficiências arquitetônicas, são conjuntamente
obstáculos que complicam ainda mais a transposição do desafio de
reaprender a orientar-se e mover-se com o mínimo de autonomia. Todos
esses elementos têm reflexos diretos e variados nas famílias que se veem
despreparadas e pegas de surpresa pelo fenômeno da deficiência.
Como educandos do curso de Especialização em Orientação e
Mobilidade promovido pelo IFCE, percebemos que, dentre os muitos
problemas a serem enfrentados por estas pessoas, é ainda muito patente a
questão do preconceito. Alguns de nossos professores cegos e outros que
convivem há muitos anos com pessoas nesta condição conseguiram de
alguma forma nos passar por meio de depoimentos, como a sociedade vê
a pessoa com deficiência visual. Um destaque importante nesta discussão
diz respeito ao papel que a Orientação e Mobilidade (OM) desempenha na
promoção da busca pela autonomia da pessoa cega. Esta deveria se tornar
um campo do conhecimento humano mais difundido dentro da educação
escolar, operando como uma meta social na construção de uma sociedade
mais inclusiva, rompendo o aspecto muitas vezes discursivo do termo.
Passaremos no tópico seguinte a tratar das questões metodológicas
que propiciaram a execução desta pesquisa.
3.

METODOLOGIA

A pesquisa aqui proposta teve uma abordagem qualitativa. Apresenta
como sujeito pesquisado uma mulher adulta de 40 anos idade que, aos
38 anos, teve o diagnóstico de Retinose Pigmentar e atualmente convive
com um quadro de baixa visão. Para efeito de identificação, de agora em
diante, passaremos a chamá-la de Helen. Ela teve seu quadro atestado por
especialistas em retina. Atualmente não desenvolve atividades profissionais
Alles Lopes de Aquino | Ms. Lívia Maria de Lima Santiago
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devido ao comprometimento em sua mobilidade, estando aposentada
por invalidez. Todavia, é importante destacar o papel ainda ativo que ela
desempenha em sua residência, cumprindo diariamente uma série de
atividades diárias.
Adotamos como estratégia de pesquisa o Estudo de Caso,
entendendo-o como o meio pelo qual podemos estabelecer as similitudes
do objeto pesquisado com outros de mesma natureza, ao mesmo tempo se
difere devido a suas particularidades e experiências vivenciadas pelo sujeito
pesquisado no recorte temporal proposto. Lüdke & André (1986) afirmam
que, nos estudos de caso, o pesquisador mantém contato estreito e direto
com a situação onde os fenômenos ocorrem naturalmente e a estes são
muito influenciados pelo seu contexto. Sendo assim, as circunstâncias
particulares em que um determinado objeto se insere são essenciais para
que se possa entendê-lo. Da mesma forma as pessoas, os gestos, as
palavras estudadas devem ser sempre referenciadas ao contexto em que
aparecem.
Tivemos como procedimentos metodológicos a observação direta
e a entrevista. No que diz respeito à primeira, dada a proximidade com
a pessoa pesquisada, a observação consistiu em uma ação que vem se
desenvolvendo durante o intercurso de pouco mais de dois anos, o que
nos permitiu lançar mão de um conjunto de informações ricas em detalhes
e que nos foi muito útil na exposição dos dados. Com relação à segunda,
empreendemos uma entrevista semiestruturada, realizada de forma a
permitir o depoimento livre da pessoa em questão acerca de sua condição.
Esse trabalho foi levado adiante, segundo o que indica Kaufmann (2013),
através daquilo que ele chama de “entrevista compreensiva”, consistindo
em algo maior do que uma simples técnica, cuja aplicação é um imperativo
ao pesquisador na busca de aproximação entre a produção da teoria e a
pesquisa empírica.
Ao final, os dados foram transcritos e analisados segundo três
principais categorias de sentido: a primeira, relaciona-se diretamente
ao trauma da respondente a partir da tomada de consciência da RP; a
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segunda está mais relacionada ao comprometimento de sua mobilidade
e aos aspectos decorrentes desse processo; por último, a dificuldade de
aceitação da condição da pessoa com deficiência visual e a resistência em
conhecer os recursos da Orientação e Mobilidade.
4.

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS PESQUISADOS

“Como vai ser um dia acordar e não poder ver mais o sorrido do meu
filho?”. Essa foi uma das muitas frases que ouvimos da pessoa pesquisada.
Ela traduz, dentre muitas outras, a miríade de sentimentos e receios após
o diagnóstico de um retinólogo a uma pessoa de 38 anos de idade, ao
comunicar que, a partir dali, ela é uma paciente acometida por uma doença
degenerativa da retina e que, de maneira muito incerta, poderá evoluir de
diferentes formas em seu organismo, podendo levar à cegueira total.
As palavras acima são muito duras, mas também honestas e, por que
não dizer, respeitosas com a condição de vida das muitas pessoas que em
nosso país recebem anualmente o diagnóstico de RP. Passado o impacto
inicial da recepção da notícia, Helen passou a se identificar com a dura
realidade das pessoas com deficiência visual.
Quando provocada a falar sobre o início desse processo, ela ficou
bastante pensativa e emocionada, pois, passados mais de dois anos, ainda
não conseguiu assimilar a possibilidade de um dia sair da condição de baixa
visão e ficar definitivamente cega. Essa primeira categoria, a da constatação
do trauma inicial, fala da violência que essa condição causa à pessoa adulta,
deixando de ser apenas um problema de visão, passando a se tornar
um problema de caráter mais global, mexendo significativamente com o
equilíbrio emocional e a capacidade de superação do indivíduo. Assim, ela
nos disse que trava uma luta diária no sentido de não perder de vista as
muitas capacidades físicas e cognitivas que ainda estão preservadas e que
tem em sua família força e motivação para buscar essa superação.
Decorrente desse primeiro aspecto temos o problema da diminuição
da mobilidade de Helen, que se vê obrigada a deixar de andar sozinha
como fazia para ir trabalhar ou resolver problemas corriqueiros e normais
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da vida de uma pessoa que tem a possiblidade de ir e vir sem nenhuma
restrição. Ademais, foram impactantes as limitações impostas no espaço
doméstico, que deram conta de apresentar as dificuldades que seriam
enfrentadas diariamente. Isso se refere, por exemplo, à impossibilidade
de ver a tampa de uma garrada em cima de uma bancada mais escura
ou à ocorrência de pequenos acidentes promovidos pela ausência de sua
visão periférica, que interferem diretamente nas dimensões espaciais, na
capacidade de enxergar a real altura das coisas, na possibilidade de operar
com a lateralidade e disposição de utensílios e móveis. Tornou-se premente
a necessidade de uma locomoção mais lenta, pensada, refletida, para que
menos coisas fossem quebradas e não representassem perigo.
Com relação a essa questão, a casa teve que ser adaptada, a mobília
precisou ser fixada em uma só disposição para não se tornar barreiras a
locomoção. Em seu depoimento, Helen afirmou que uma de suas maiores
dificuldades foi a diminuição da velocidade com a qual faz suas atividades
dentro de casa. Em suas palavras, o seu “cérebro age de uma forma, mas o
seu corpo responde de outra”, e que esse é mais um cuidado que ela teve
de tomar para não piorar ainda mais o problema.
Fazendo uma interlocução com Pintael et. al. (2016), destacamos
ser de extrema importância o papel da família no auxílio da superação
desses problemas. É primordial o cuidado para não aprisionar a pessoa
com limitação visual dentro de uma redoma de proteção, estimulando ao
máximo a capacidade produtiva, ainda que de forma supervisionada, como
cuidado para que a pessoa com a visão comprometida pela RP não sofra
ainda mais em termos psíquicos.
Helen nos falou que ainda se encontra na fase da negação de sua
condição e que superar os fantasmas e medos que todo o processo
lhe causou se mostra muito difícil. Ela ainda não aceita participar de um
programa reabilitação por meio da Orientação e Mobilidade e, apesar de já
ter visitado o Instituto dos Cegos para conversar com uma assistente social
da instituição e de se mostrar disponível para se integrar às suas atividades,
esse passo ainda não foi dado.
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Todavia, a despeito do quadro adverso e das dificuldades apontadas,
Helen está agora participando de momentos com uma psicóloga, em uma
tentativa de buscar superar a fase. Um fato a ser destacado é que, desde
a constatação do seu problema, mesmo com toda a dificuldade de aceitálo, ela procurou se informar como a doença se desenvolve. Helen participa
de 5 páginas de discussão no Facebook que tratam do problema. São elas
“Retinose Pigmentar”, “Amigos com Retinose Pigmentar”, “DI Retinoseira”,
“Diário de uma Retinoseira e o último recebe apenas o nome de “Retinose”.
Todas essas páginas são de comunidades ou diários virtuais de pessoas
que buscam no compartilhamento de experiências a possiblidade de
encontrar tratamentos, conforto e ajuda mútua. O que podemos perceber
de forma mais nítida é que Helen está buscando novos reposicionamentos
pessoais ante ao seu problema de saúde e que o próximo passo será o de
buscar na OM novas possibilidade de recuperação em sua mobilidade. São
novos desafios que se apresentam e uma nova fase a ser construída.
Concluímos, desta forma, que Helen apresenta a clássica situação do
início da deficiência visual. A doença que ela possui é bem mais comum do
que imaginamos e atua degenerando a retina humana até comprometer por
completo a visão nos casos mais agudos. O depoimento nos dá a condição
de perceber algumas das dificuldades impostas pela Retinose Pigmentar,
em especial, os medos, fantasmas e traumas que comprometem o sistema
de vida dessas pessoas, tanto no que diz respeito às questões psicológicas
quanto a integridade física e a capacidade de locomoção.
Como educando do curso de Especialização em Orientação e
Mobilidade, constatamos que de fato esse é um quadro grave e que requer
muitos cuidados. O preconceito e a falta de conhecimento aos recursos que
a Orientação e Mobilidade disponibilizam às pessoas com deficiência visual
são barreiras impostas a qualidade de vida das pessoas que se encontram
com baixa visão ou cegueira severa. Transpor as limitações impostas pela
doença colimadas com essas acima descritas são fundamentais para a
reconquista da autonomia e a consequente melhora na vida dessas pessoas.

Alles Lopes de Aquino | Ms. Lívia Maria de Lima Santiago

17

5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa pesquisa foi realizada como finalização do curso de Especialização
em Orientação e Mobilidade, promovido pelo Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE. Teve como objeto de pesquisa o
fenômeno da deficiência visual adquirida por meio da Retinose Pigmentar
- RP, uma distrofia retiana hereditária e suas consequências traumáticas na
vida de uma pessoa adulta, hoje classificada como de baixa visão.
Seu objetivo foi investigar, a partir do depoimento de uma mulher de
40 anos de idade, os efeitos e o comprometimento em sua mobilidade após
a perda da visão periférica aos 38 anos pela Retinose Pigmentar. Tratouse de um estudo de caso, cuja abordagem foi qualitativa, tendo como
principais procedimentos metodológicos a observação direta e a entrevista
semiestruturada.
Como pesquisador, entendemos que a meta traçada para pesquisa
foi alcançada, uma vez que foi possível cumprir integralmente a investigação
proposta, cujas informações coletadas deram conta de expor os traumas
e medos que a pessoa pesquisada teve que se deparar após a descoberta
do comprometimento, ainda que parcial, da visão. Além disso, a pesquisa
demonstrou problemas decorrentes desse processo, relacionados à
diminuição da mobilidade da pessoa em questão, a qual se viu ainda muito
nova obrigada a aposentar-se por invalidez, tendo, ainda, que se readaptar
em sua casa como meio de preservar o mínimo de autonomia. Desta forma,
essa pesquisa se mostra como uma pequena contribuição ao campo de
estudo da Orientação e Mobilidade, principalmente para aquelas pessoas
que estão buscando de alguma forma conhecer mais sobre este assunto,
quer sejam estudantes ou mesmo pessoas acometidas por doenças que
levam a cegueira, parcial ou total.
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MATERIAL ADAPTADO UTILIZADO PELOS
ESTUDANTES DEFICIENTES VISUAIS: RECURSO
PEDAGÓGICO PARA ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE
Antonia Almira Venâncio do Vale Bruno
Maria de Lourdes da Silva Neta ANTONIA

INTRODUÇÃO
Apesar de existirem políticas que garantam aos estudantes com
necessidades educacionais especiais o acesso ao ensino regular com a
inclusão da pessoa com deficiência, inúmeras barreiras são encontradas
para que esse processo se efetive. Na abordagem dos aspectos de
inclusão das pessoas com deficiência, consideram-se, em primeiro lugar,
as questões referentes à identificação dessas pessoas, que diz respeito
a fatores culturais da sociedade, fundamentais para a compreensão das
perspectivas de inclusão política e social.
A legislação brasileira, até a década de 1980, tinha um caráter
basicamente assistencialista e paternalista, ratificando a visão e a prática
com as quais geralmente vinham sendo tratadas as questões que envolvem
as pessoas com deficiência. Tais políticas centravam-se, no caso dos
deficientes visuais, na organização do ensino e instalação de classes em
Braille e na adaptação social e reabilitação. Sendo assim, cabia à pessoa
com deficiência visual adaptar-se ao meio onde vive e não o contrário.
As pessoas que estão em condição de deficiência têm os mesmos
direitos garantidos a todos os seres humanos na Declaração Universal dos
Direitos Humanos (1948) e na Constituição Federal (1988) de nosso país.
Logo, é dever de Todos buscar informações e desenvolver ações e atitudes
que garantam seus direitos.
Na escola, em especial, faz-se necessário atentar para aspectos
que favorecerão muitas das ações e atitudes de todos os educadores que
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acreditam e buscam, a seu modo, promover a efetivação dos princípios
da inclusão: aceitação das diferenças individuais, a valorização de cada
pessoa, a convivência dentro da diversidade humana e a aprendizagem por
meio da cooperação.
Portanto, é importante que se compreenda que a inclusão escolar se
constitui, de acordo com Masini (2013, p.25), no “acesso e participação de
todas as crianças em todas as possibilidades de oportunidade educacionais
e sociais oferecidas pela escola”. Para tanto, é preciso entender que a
“cultura da diversidade não consiste em reduzir conteúdos na escola, nem
buscar situações excepcionais de aprendizagem, ao contrário, consiste em
buscar novos estilos de ensino-aprendizagem, novos modos de interação
heterogêneos. Ou seja, a existência e a presença de pessoas diversas é
uma oportunidade para mudar estilos de ensino e não uma ocasião para
acentuar o que lhes falta” (op. cit., p. 134)
Todas essas mudanças ocasionaram por consequência a necessidade
de transformação na qualidade do trabalho educacional, como a implantação
de Salas de Recursos Multifuncionais (SRM), com mobiliários e Recursos
de Tecnologia Assistivas para propiciarem Atendimento Educacional
Especializado (AEE); Plano do Desenvolvimento da Educação (PDE) com
promoção de acessibilidade arquitetônica nas escolas; Acessibilidade de
livros didáticos em formatos acessíveis como Braille, etc. Nesse sentido,
o professor como aquele que teria diretamente contato em sala de aula
com o estudante, foi considerado um elemento-chave para o sucesso dos
processos de mudança propostos. Ainda necessitamos de mudanças nos
referenciais teóricos para a consolidação da valorização das diferenças dos
estudantes e o incentivo das potencialidades individuais, ou seja, da estrutura
inclusiva – há necessidade de que o AEE passe a integrar o Projeto Político
Pedagógico (PPP) da escola, prevendo também a participação da família
nas atividades voltadas para os estudantes deficientes visuais incluídos.
Pensando na escola como espaço inclusivo que possa reduzir as
barreiras com alternativas e com criatividade, escolhemos o tema Material
adaptado utilizado pelos estudantes deficientes visuais: recurso pedagógico
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para Orientação e Mobilidade. A ação foi influenciada pela experiência com
estudantes com deficiência visual com o objetivo de analisar uma vivência
com a produção e adaptação de material pedagógico no apoio ao ensino
das técnicas e habilidades a Orientação e Mobilidade (OM) - pensando
em proposta formativa para a sala de aula do ensino regular e para o
Atendimento Educacional Especializado (AEE).
Na busca das possibilidades para traçar estratégias e ações que
facilitem a participação do estudante com deficiência visual em todas as
atividades da escola, o espaço escolar tem um papel significativo para o
desenvolvimento cognitivo do estudante. À medida que se promove um
ensino com significado para o estudante com deficiência visual, favorecese o desenvolvimento da consciência de que todos são beneficiários de
direitos e deveres. A aceitação e o reconhecimento de que esse estudante
é um sujeito capaz de aprender constitui a base para traçar estratégias para
equiparar oportunidades em sala de aula, assim como para assegurar o
acesso ao direito à educação.
Na contemporaneidade, no âmbito educacional, movimentos visam
romper com o paradigma educacional dominante e propõem outros
modos de pensar a escola. Eles buscam outras maneiras de conceber o
conhecimento escolar, promovendo uma releitura dos processos de ensinar
e aprender. É nesta perspectiva que a inclusão aponta, em seu sentido mais
amplo, adequar condições para a aprendizagem por meio da valorização de
diversas formas de aprender, de compreender o mundo e de dar significado.
A inclusão educacional depende tanto de políticas inclusivas quanto de
práticas pedagógicas. Assim, os recursos propiciam acesso ao currículo e
planejamento de cada profissional possibilitando estratégias diferenciadas no
ensino dos contextos na Orientação e Mobilidade, permitindo a participação
dos estudantes com ou sem deficiência nas atividades. Acredita-se que os
conhecimentos que lhes faltam para ensinar as crianças com deficiência ou
dificuldades de aprendizagem se referem, primordialmente, à conceituação,
aos prognósticos das deficiências que precisam conhecer e saber aplicar
métodos específicos para a aprendizagem escolar destes estudantes.
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A pertinência de tal pesquisa se justifica pela escassez de material
pedagógico adaptado para o deficiente visual, os caminhos pedagógicos
possíveis para essa produção com a pergunta norteadora: quais as
contribuições da produção do material adaptado para o estudante com
deficiência visual em um contexto educacional inclusivo? A inclusão de
pessoas com deficiência visual em salas de aulas regulares representa
um conjunto de desafios no processo de ensino e aprendizagem para os
estudantes com tal deficiência, como também para os professores, que
devem estar capacitados à efetiva satisfação desse trabalho inclusivo.
A presente pesquisa teve como objetivo geral analisar a vivência
pedagógica com a produção e adaptação de material pedagógico no apoio
ao ensino das técnicas e habilidades para a Orientação e Mobilidade (OM).
Como específicos, pretendeu-se descrever a prática do professor com
material pedagógico adaptado no que cerne a deficiência visual; identificar
os desafios e dificuldades enfrentadas pelo professor em lidar com alunos
com deficiência visual na Orientação e Mobilidade; e apontar a necessidade
da produção de recursos pedagógicos adaptados para a Orientação e
Mobilidade e as possibilidades para o desenvolvimento do conhecimento.
Inicialmente, organizamos o texto com as técnicas e estratégias
de noções corporais e guia vidente como mediação didática em favor da
aprendizagem e garantia de acessibilidade ao conhecimento para Orientação
e Mobilidade (OM) e implicações na aprendizagem. Posteriormente,
estudamos a utilização de estratégias pedagógicas diferenciadas e pensadas
como recurso pedagógico adaptado para a Orientação e Mobilidade (OM),
como possibilidade inclusiva e elemento facilitador para efetivar com
qualidade o processo de inclusão escolar de estudantes com deficiência
visual na escola regular e nas Salas de Recursos Multifuncionais (SRM). Os
procedimentos foram utilizados na pesquisa técnicas de coletas de dados
bibliográficos, priorizando a descrição de um relato dos dados obtidos por
meio direto do pesquisador com o objeto de pesquisa (produção material
adaptado)
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Mediação didática em favor da aprendizagem de estudantes com
deficiência visual
Partindo da hipótese de que a exclusão social provém da relação
entre as pessoas e as barreiras de natureza cultural, social e política,
concretizadas nas condições educacionais, arquitetônicas, laborais e
comunicacionais, deve-se garantir um sistema educacional inclusivo em
todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida.
Cabe lembrar que os estudantes com deficiência visual que
participaram das vivências com o material adaptado apresentados nesse
texto não recebiam apoio nem informação em relação às técnicas de
Orientação e Mobilidade para pessoa com deficiência visual, o que exercia
influência negativa em sua autoestima e no processo de aprendizagem.
Isso demonstrou que as escolas e profissionais necessitavam receber
conhecimento específicos para uma atuação segura que levasse esses
estudantes a adquirirem autonomia e independência, tornando-os cidadãos
participantes e atuantes em seu meio social.
A realidade observada favoreceu delinear encaminhamentos
pedagógicos quanto à elaboração e confecção de material pedagógico
adaptado que contemplasse a necessidade dos estudantes com deficiência
visual em relação às técnicas e estratégias para a orientação e mobilidade
a ser desenvolvida com essa clientela.
Para a elaboração do material, foram necessárias orientações de
técnicas e conhecimentos específicos, mas isso só foi possível, após
o pesquisador vivenciar um processo de aprendizagem no curso de
Especialização em Orientação e Mobilidade. A preparação do professor é um
dos pontos importantes para o desenvolvimento educacional do estudante
com deficiência visual, pois dará respostas para melhoria da aprendizagem
através das adaptações e aplicações de recursos pedagógicos.
Masini (2013, p. 34) destaca a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) – que
argumenta sobre a obrigação dos programas e políticas públicas estarem
acessíveis às pessoas com deficiência – serve ao poder público e também
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aos particulares que executam ações conectadas a programas ou políticas
públicas. Portanto, para uma instituição de ensino permanecer em
funcionamento, ela deve oferecer os recursos de acessibilidade e ambiente
adequados ao pleno desenvolvimento de seus estudantes, sejam eles com
ou sem deficiência.
Ressalta-se que a percepção de inclusão supera a lógica da simples
inserção das pessoas com deficiência à medida que requer que o ambiente
e as relações sejam inclusivos, ou seja, requer que sejam eliminadas as
barreiras para garantir a participação das pessoas com deficiência em
quaisquer espaços.
Dessa forma, o próprio espaço escolar, percebendo a importância que
esses novos recursos trazem, foi utilizando-os como ferramenta norteadora
no processo de educação e acessibilidade para a orientação e mobilidade
do estudante com deficiência visual e videntes. Foi possível compreender
a dinâmica no processo educacional da pessoa com deficiência visual,
no intuito de criar expectativas e sentimentos próprios a esse contexto,
garantindo a equiparação de oportunidades para pessoas com deficiência.
A educação lúdica integra uma teoria profunda e uma prática atuante.
Seus objetivos, além de explicar as relações múltiplas do ser humano e seu
contexto social, histórico, psicológico, enfatizam a libertação das relações
pessoais passivas, técnicas reflexivas, criadoras, socializadoras, fazendo
o ato de ensinar, de educar um compromisso intencional, sem perder o
caráter de prazer e modificar a sociedade (ALMEIDA, 2000, p.31-32).
O recurso adaptado utilizado em sala de aula como melhoria do
ensino aprendizagem teve a capacidade de despertar e estimular a
criatividade dos alunos com deficiência visual, tornando-os participantes
da construção de conhecimento das técnicas de Orientação e Mobilidade.
A utilização deste recurso teve influência abrange também na postura do
pesquisador enquanto professor que está se enquadrando nos novos
métodos educacionais.
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2.1. Possibilidades inclusivas: produção de recursos pedagógicos
adaptados para a Orientação e Mobilidade (OM)
De acordo com Reis et al., (2010, p. 06), o número de profissionais
que adaptam recursos didáticos e/ou material pedagógico adaptado para
pessoas com deficiência visual é muito escasso e ainda não atende às
expectativas educacionais, fato que dificulta a aprendizagem dos estudantes
no processo de inclusão.
O Princípio da Inclusão vem fundamentando diversas ações no
âmbito da educação, tendo sido constituído inicialmente com o objetivo
de proporcionar às pessoas com deficiência acesso e permanência nas
classes regulares de ensino. Hoje, o conceito de inclusão não se restringe
ao âmbito educacional. A questão inclusiva se faz presente em debates e
ações em diversas áreas, tais como educação, educação física, esporte ,
trabalho, lazer , dentre outras.
Para Reis et al. (2010, p. 06), o material adaptado desenvolve
a autoconfiança, a autoiniciativa e a autoestima, além de atuar como
elemento facilitador de um desenvolvimento motor adequado e propiciador
de situações de interação social. Para o autor, quanto menos a criança
cega interage com o ambiente, menos ela experimenta situações de
aprendizagem, menos oportunidades ela tem de formar conceitos básicos,
menos ela relaciona-se com o ambiente e com as pessoas e mais ela se
fecha dentro do seu mundo particular e restrito pela falta de informações
visuais.
Os sistemas de apoio contribuem com o professor nesta tarefa, mas
somente o educador, que está em sala de aula e conhece o processo de
ensino e aprendizagem, que tem convivência com a pessoa com deficiência
visual, poderá eleger procedimentos de ensino – quando encontramos
alternativas de ensino e condições favoráveis à participação nas aulas e na
aprendizagem.
Mantoan (2013, p 18) afirma que “a inclusão não prevê a utilização
de práticas de ensino escolar específicas para esta ou aquela deficiência e/
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ou dificuldade de aprender”. Os estudantes aprendem nos seus limites e se
o ensino for, de fato, de boa qualidade, o professor levará em conta esses
limites e explorará convenientemente as possibilidades de cada um.
3.

METODOLOGIA

A metodologia foi pautada na abordagem qualitativa da pesquisa.
Buscamos compreender os conhecimentos teóricos e práticos do
profissional que lida com pessoas com deficiência visual, como também
relatar uma vivência com a produção de material adaptado utilizado como
recurso pedagógico para a Orientação e Mobilidade (OM).
A pesquisa realizada foi do tipo qualitativa, uma vez que valorizou
a subjetividade dos sujeitos envolvidos nela, enfatizando uma melhor
qualidade de aprendizagem, com enfoque no significado do uso do
material pedagógico adaptado para o deficiente visual. Ou seja, permite um
olhar compreensível às crenças e aos valores, motivações e sentimentos
humanos, considerando um contexto de significados. Foram utilizadas
coletas de dados bibliográficas e documental.
A abordagem bibliográfica permitiu, através da flexibilidade na
apreensão dos dados, maior alcance no trato dialético desses dados. Gil
(1994, p.34) afirma que na “pesquisa bibliográfica o objeto de estudo pode
ser constantemente revisto, garantindo o aprimoramento na definição dos
procedimentos metodológicos, como também a exposição mais eficiente do
percurso de pesquisa realizado”. A justificativa para o uso de documentos na
pesquisa é que nos permitiu acrescentar à dimensão do tempo a compreensão
social, “a metodologia inclui as concepções teóricas de abordagem, o
conjunto de técnicas que possibilitam a apreensão da realidade e também o
potencial criativo do pesquisador” (MINAYO, 2008, p. 22).
A pesquisa incidiu no relato de experiência do pesquisador,
considerando o ambiente como fonte direta dos dados e o pesquisador
como instrumento-chave da situação estudada, em cujos procedimentos
foram utilizadas técnicas de coletas de dados citados acima, na perspectiva
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de suporte necessário para desenvolver o trabalho de forma inclusiva,
como também de material que trate da produção de material adaptado
para pessoas com deficiência visual.
Nossa experiência com material adaptado foi realizada em uma
escola da rede municipal, com a produção artesanal do livro para contação
história com personagens em origami1 para uso das técnicas de Orientação
e Mobilidade (OM) e escrito em tinta e Braille, com o título “Somos todos
iguais?”. A confecção do recurso didático adaptado para o estudante com
deficiência visual foi baseada em alguns critérios importantes para a eficiência
de sua utilização. Entre eles, destacamos a fidelidade da representação dos
personagens e adequação considerando-se a pertinência em relação ao
conteúdo das técnicas de noções corporais, e a faixa etária. A estimulação
visual para o estudante de baixa visão baseou-se na escolha adequada do
material, com cores fortes ou contrastantes que melhor se adaptassem à
limitação visual de cada aluno e significado tátil.
O livro tátil é um recurso que possibilita a inclusão do leitor com
deficiência visual através da utilização de diversos materiais texturizados
em sua confecção, tais como camurças, tecidos, velcros e couro. O relevo
foi percebido facilmente pelo tato e, sempre que possível, constituiu-se de
diferentes texturas para melhor destacar as partes componentes do todo,
possibilitando o acesso ao conhecimento, à comunicação e à aprendizagem
significativa para a Orientação e Mobilidade.
De início, foi confeccionado um livro de forma artesanal para a
realização da atividade com a contação de história, envolvendo todos os
participantes. Em seguida, foi confeccionado um livro impresso em tinta
e material de apoio para confecção do origami para cada um dos cinco
estudantes com deficiência visual, com o objetivo de que a escrita em Braille
fosse feita pelo próprio aluno no livro – o objetivo da atividade foi atender
o estudante com deficiência visual, que no total são cinco. Os demais
estudantes videntes, no total de 101, participaram de forma ativa e isso
1 Origami é uma técnica japonesa, uma arte de dobrar papel, que existe há mais de um
século, fazendo jus ao significado do termo, que é fazer dobras de papel, sem cortes nem
colas, para criar objetos e outros seres -https://www.significados.com.br/origami (2017)
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tornou o material acessível para os demais colegas. O material adaptado
foi pensado para contribuir para a construção do trabalho multidisciplinar e
apoiar nas possibilidades de ação por parte dos diferentes agentes e para a
efetivação e fortalecimento de uma nova dinâmica que valorize cada sujeito
e sua diversidade.
4.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O sistema educacional brasileiro passa por mudanças nos princípios
da equidade, de direito à dignidade humana, na educabilidade de todos os
seres humanos, “independentemente de comprometimentos que possam
apresentar em decorrência de suas especificidades, no direito à igualdade
de oportunidades educacionais, à liberdade de aprender e de expressarse, e no direito de ser diferente” (ALMEIDA, 2000, p.9), e é preciso cada
vez mais garantir a convivência e a aprendizagem dos estudantes com
deficiência visual.
As práticas educacionais desenvolvidas para promoverem a
inclusão na escola regular dos estudantes com deficiência visual, como
a orientação e mobilidade (OM), são um importante aliado na interação,
no desenvolvimento das condições psicomotoras dos indivíduos cegos.
Essa realidade pode ser minimizada se ações interventivas eficientes e
adaptadas forem realizadas por parte da família e da escola. Torna-se um
elo significativo entre a possibilidade e a prática o conhecimento referente
como orientar corretamente a mobilidade da pessoa com deficiência visual.
De acordo com a Constituição Federal, no Art. 205, a educação é
direito de todos. A Resolução do CNE/CEB nº 2/2001, a qual define as
diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica, determina
que “as escolas do ensino regular devam matricular todos os estudantes
em suas classes comuns, com os apoios necessários” (MEC, 2009).
Nessa investida da escola inclusiva, o pesquisador com nova fase
de conhecimento passou a fazer parte dos profissionais do curso de
especialização em Orientação e Mobilidade e novas estratégias começaram
a ser traçadas para proporcionar novos aprendizados.
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Antes de pensarmos em qualquer atividade específica para o
deficiente visual a ser aplicada na escola, é necessário pensarmos que a
mobilidade independe do cego – assim a produção de recursos pedagógicos
adaptados para Orientação e Mobilidade foi pensada para além dos cinco
estudantes com deficiência visual matriculados regularmente na escola de
ensino regular e na Sala de Recursos Multifuncional (SRM). Dessa forma,
pretende-se expandir o projeto para todas as turmas do ensino regular
onde os deficientes visuais estavam inseridos.
Pelos diagnósticos apresentados no dia a dia com estudantes
com deficiência visual em atividades corporais, que dificultavam ações
em relação ao seu entorno, pensamos na elaboração do material lúdico
voltado para orientação de técnicas e estratégias de mobilidade para os
deficientes visuais através do recontar história de forma interativa - que é
um dos momentos de atividades de socialização do qual todos gostam
de participar na interação da Sala de Recursos Multifuncionais com os
estudantes do ensino regular.
Na tarefa de elaboração e confecção do material pedagógico adaptado,
surgiram algumas dificuldades, como a pouca disponibilidade de material de
apoio para Orientação e Mobilidade, principalmente aqueles relacionados
às técnicas e estratégias voltadas para os estudantes com deficiência visual
no início da escolarização; a lacuna deixada em nossa formação no que
diz respeito à abordagem de ensino a pessoas com deficiência visual e as
aplicações das técnicas e estratégias para a Orientação e Mobilidade; a
elaboração de um material que atingisse a carência de recursos pedagógicos
adaptados apropriados para o entendimento de estudantes com e sem
deficiência visual - que pudesse quebrar a resistência enquanto experiência
de produção inovadora, articulação e participação dos estudantes e das
famílias para o envolvimento nas atividades como garantia de espaços de
produção de valores e de conhecimentos.
A escassez de material adaptado também parece representar uma
barreira significativa ao processo e aprendizagem em OM, já que o alvo
da inclusão escolar é apoiar todos aqueles que, por diferentes causas,
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experimentem dificuldades de participação e de aprendizagem, para que
obtenham um maior alcance possível de desenvolvimento, participação e
aprendizagem.
Para lidar com as diferenças na sala de aula, o desafio nos obriga a
reconhecer nossas limitações, assim como nos impulsiona a assumir uma
postura diante da realidade, que supere a formação acadêmica para atenção
às novas demandas educacionais. As dificuldades nessa empreitada era
não perder de vista que o deficiente visual necessita de liberdade de ir e
vir. Por isso, o planejamento das técnicas utilizadas no material produzido
necessitou compreender o processo de autonomia e autoconfiança na
integração social. Como usamos as técnicas de Orientação e Mobilidade
com guia vidente e noções corporais, deixamos claro que a avaliação na
OM é um processo contínuo. Em todos os encontros, foram estabelecidos
objetivos e métodos que devem ser realizados de acordo com o treino.
Sabemos da aflição pelo qual passamos diante do desconhecido.
Logo, a melhor maneira de acalmarmos nossos medos e desafios é buscar
informações sobre no que podemos otimizar as nossas ações pedagógicas,
de forma a atender a esse aluno com deficiência. Assim, as práticas
educacionais desenvolvidas na produção de material adaptado como
recurso pedagógico para Orientação e Mobilidade tiveram caráter inclusivo,
revelaram mudanças de paradigmas incorporados pelo conhecimento
de técnicas adquiridas na especialização de Orientação e Mobilidade.
Essas ações evidenciaram esforços do pesquisador em ensinar técnicas e
estratégias à turma toda, através de “contação de história” – modificando o
“ir e vir” dos estudantes com deficiência visual e dos estudantes videntes,
com a finalidade de compreender a importância e melhoria da autoestima
– essa inclusão de um número maior de pessoas para que se adotem
procedimentos mais adequados de auxílio e de apoio, contribuindo para a
criação de hábitos apropriados no convívio com pessoas com deficiência
visual, colaborando para sua independência e autonomia de acordo com
suas potencialidades e limitações.
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5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acreditamos que as respostas para o questionamento levantado
neste trabalho possam incidir do intercâmbio entre a prática e a teoria, em
que se estabelece um movimento dialético fundamental para que se adquira
conexão no fazer docente. O uso de recursos pedagógicos, reunidos em
favor da interação e aprendizagem significativa àqueles estudantes com
deficiência visual, não significa dizer que saibamos qual o melhor caminho
para educar e orientar estudantes na condição de deficientes para que
se tornem reflexivos, críticos, autônomos, independentes. No entanto, a
partir das teorias de aprendizagem, dos estudos e pesquisas que envolvem
capacidades cognitivas do humano, sabemos que é possível propor
novos e melhores meios e formas de ensinar, levando em consideração as
diferentes maneiras de ser e de aprender de nossos educandos.
A aprendizagem nessas circunstâncias é centrada nas práticas
e métodos pedagógicos predominantes na descoberta, na criação e na
experimentação do conhecimento com o novo. Vale o que os estudantes
são capazes de aprender hoje e o que podemos lhes oferecer de melhor para
que se desenvolvam em um ambiente rico e verdadeiramente estimulador
de suas potencialidades. O desafio do professor com estudantes com
deficiência visual é a falta de conhecimento nessa área. Isso dificulta
a atuação do professor em sala de aula, portanto há a necessidade de
práticas pedagógicas específicas para cada estudante.
No que se refere à experiência com estudantes com deficiência visual,
incluir é dar condições para que todos tenham a mesma oportunidade.
Incluir demanda ainda muitos desafios que passam pelo estabelecimento de
interfaces, de projetos de formação comprometidos com a democratização
do acesso de todos no espaço escolar, estudantes e professores. Esse
desafio se enfrenta com o ensino e a pesquisa.
É preciso entender essa proposta de currículo inclusivo na qual o
estudante aprende quando realmente lhe interessar. Um dos princípios do
currículo inclusivo abrange a definição de alguns conhecimentos a serem
apropriados por todos os estudantes, respeitando-se as singularidades de
32

Orientação e Mobilidade: Ensaios

grupos sociais e diferenças individuais. Embora tenhamos consciência de
que não é possível ensinar tudo a todos e que a escola é uma esfera social
em que o ensino acontece, mas não é a única, a tarefa de trabalhar a
favor da inclusão de todos no processo ensino-aprendizagem requer do
professor uma ação planejada e que precisa ser constantemente retroinformada, ou seja, necessita de avaliação frente ao que seja possível a partir
de re-encaminhamentos que propiciem a inclusão juntamente à garantia do
ensino e aprendizagem.
As redes de ensino carecem de recursos, ferramentas e metodologias
que garantam aos estudantes com deficiência visual, condições de acesso
adequado ao ensino e às possibilidades de inclusão dentro do currículo
escolar. Pesquisas apontam ausência de recursos didáticos e metodológicos
para apoio ao processo de ensino e aprendizagem no contexto da educação
inclusiva. Tal observação serviu de ponto de partida para a produção de
recursos pedagógicos adaptados para a pessoa com deficiência visual,
como inovação em orientar a mobilidade, garantindo-se a inclusão da pessoa
com deficiência, nas linhas de mobilidade e educação inclusiva. Destacase a contribuição que o material produzido teve na participação no Edital
nº 14/2016 referente ao 1º Concurso Nacional do Livro Tátil2, perdendo a
premiação em virtude dos personagens plastificados, onde deveriam estar
em thermoform, conforme edital. Nesse sentido, foi possível desenvolver
atividades com ludicidade, abrindo oportunidade de aprendizagem não só
para o deficiente visual, mas também em todo o contexto escolar.
Desta forma, os resultados obtidos a partir desta pesquisa revelaram
a possibilidade de empregarmos recursos pedagógicos adaptados na
Orientação e Mobilidade capazes de favorecer o aprendizado de conceitos,
técnicas e estratégias por estudantes com deficiência visual ou não.
2 O Concurso Nacional do Livro Tátil é a etapa brasileira do Prêmio Typhlo&Tactus, promovido
há 17 anos pela instituição francesa de caridade Les Doigts qui Rêvent. Ele tem como
objetivo estimular a criação, a produção e a difusão de livros acessíveis a crianças cegas
e com baixa visão, sendo realizado hoje em 21 países. O Instituto Benjamin Constant,
através do Ministério da Educação, foi convidado a ser o responsável pela edição brasileira
do prêmio durante o 2º Colóquio Ver e Não Ver. Para saber mais sobre a história do prêmio
Typhlo&Tactus, acesse o site http://www. tactus.org/typhlo &TAC tus.html.
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Podemos concluir ainda que, ao considerarmos os diferentes interesses que
as crianças expressam em sala de aula, o processo ensino aprendizagem
torna-se inclusivo e as atividades ficam mais atraentes.
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ANAMNESE – ETAPA QUE ANTECEDE A ELABORAÇÃO
DE UM PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE
Artur José Braga de Mendonça
Antonia Kátia Soares Maciel
INTRODUÇÃO
A deficiência visual está caracterizada em uma escala que vai desde a
baixa visão (comprometimentos diversos) até a cegueira (nenhuma visão ou
só percepção de luz). Esse espectro causa diferentes implicações na vida
da pessoa com deficiência visual (SANTOS; PASSOS; REZENDE, 2007).
A falta da visão causa dificuldades no âmbito social, psicológico,
educacional, motor e em outras áreas do desenvolvimento, principalmente
na interação com o meio social (GIL, 2000; SOARES, 2012). Apesar das
adversidades, uma pessoa com deficiência visual consegue se deslocar de
um lugar para outro com segurança quando obtém conhecimento da área
e apropria-se do desenvolvimento das técnicas de orientação e mobilidade.
Três questões motivaram o autor principal deste artigo a pesquisar
e a escrever sobre orientação e mobilidade, a saber: (i) ter acompanhado
o desenvolvimento de sua filha Marília Mendonça, nascida em 1993 com
retinopatia da prematuridade (cegueira); (ii) atuar como professor de
orientação e mobilidade desde 1996; e, por fim, (iii) prestar serviço como
professor voluntário de orientação e mobilidade no Instituto de Cegos
Antônio Pessoa de Queiroz em Recife, Pernambuco (PE).
Nessa trajetória, o referido pesquisador participou de quatro cursos
de Orientação e Mobilidade e pôde perceber que em todos houve ausência
de uma abordagem prática sobre como fazer uma entrevista para avaliar as
habilidades do aluno antes de iniciar o programa de orientação e mobilidade.
A entrevista segue um roteiro no qual se registram o histórico de
vida e vários aspectos relativos à pessoa com deficiência visual que se
submeterá à aprendizagem das técnicas de orientação e mobilidade. Os
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dados obtidos são registrados em questionário, sendo esse processo
conhecido como anamnese. Pressupõe-se que esse instrumento deva ser
aplicado no primeiro atendimento, antes do início de qualquer aula sobre as
técnicas de orientação e mobilidade.
Assim, para entender melhor o papel da anamnese na orientação e
mobilidade, julga-se pertinente refletir sobre as seguintes questões: o que
deve ser perguntado ao sujeito com deficiência visual? Qual a finalidade
desse instrumento para as aulas de orientação e mobilidade? É viável aplicar
um mesmo programa de orientação e mobilidade para duas pessoas com
deficiência visual? Os resultados do programa citado seriam exitosos mesmo
sem conhecer os aspectos biopsicossociais e as condições psicomotoras
da pessoa com deficiência visual?
Em decorrência dessas indagações, esta pesquisa objetivou investigar
a importância da anamnese para o programa de orientação e mobilidade
voltados à pessoa com deficiência visual, sendo pertinente identificar quais
aspectos são considerados na anamnese para a elaboração de um plano
de orientação e mobilidade. Este estudo orientou-se por uma abordagem
qualitativa, por se tratar da forma adequada para entender a natureza de
um fenômeno social. Além disso, essa abordagem aprofunda-se no mundo
dos significados das ações e relações humanas, um lado não perceptível e
não captável em equações, médias e estatísticas (MINAYO, 1994). Minayo
(1994) afirma que os investigadores se preocupam em compreender e
explicar a dinâmica das relações sociais, que, por sua vez, são depositários
de crenças, valores, atitudes e hábitos.
Este trabalho caracteriza-se ainda como pesquisa bibliográfica, que
consiste em fazer um levantamento de diversas bibliografias já publicadas
em forma de livros, artigos e revistas, tendo por finalidade colocar o
pesquisador em contato direto com tudo aquilo que foi escrito sobre
determinado assunto. Esse exercício torna o pesquisador um conhecedor
das informações já produzidas, contribuindo para que encontre o rumo
mais adequado aos propósitos de sua pesquisa (MARCONI; LAKATOS,
1992; SEVERINO, 2007).
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Nesse contexto, foram utilizadas literaturas publicadas a partir do ano
de 2008, por ter sido o ano em que se estabeleceu a Política Nacional de
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008a).
Essa publicação foi um marco histórico e normativo, o qual trouxe como diretriz
o Atendimento Educacional Especializado (AEE), que “[...] tem como função
identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que
eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando
suas necessidades específicas” (BRASIL, 2008a, p. 10).
Vários programas de atenção e atendimento ao aluno com deficiência
foram criados para que houvesse o desenvolvimento e a efetivação da
política educacional de inclusão, entre eles destaca-se o Programa de
Orientação e Mobilidade, que oferece conhecimento indispensável para a
conquista da autonomia e independência do aluno com deficiência visual
na escola e na sociedade.
Considerando que as pessoas têm características próprias quanto à
idade, ao sexo, estilo de vida, condição de saúde, além das singularidades
cognitiva, física e social, destacam-se neste trabalho os estudos de Cabral
e Nascimento (2009), De Masi (2003), Garcia (2003), Giacomini (2008) e
Pereira (2016), que abordam a importância de ser aplicada a anamnese antes
de ser elaborado e aplicado o programa de orientação e mobilidade, com o
intuito de conhecer e avaliar as potencialidades, limitações e necessidades
da pessoa com deficiência visual. Esses estudos serão apresentados
nos tópicos seguintes, que tratam sobre orientação e mobilidade e sobre
anamnese.
1

ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE

Entende-se por orientação a maneira como a pessoa com deficiência
visual percebe o ambiente que a cerca e, utilizando-se dos sentidos
remanescentes, situa-se no meio físico com a finalidade de definir a meta
desejada quanto ao caminho a ser percorrido (FARIAS, 2016).
Caso as capacidades perceptivas (tato, audição, cinestesia e
olfato) não estejam bem desenvolvidas, a pessoa com deficiência visual
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não conseguirá captar bem as informações essenciais de que necessita
sobre o meio ambiente, consequentemente não conseguirá se localizar
espacialmente nem se utilizar de pontos de referência e frequentemente
esbarrará em móveis e obstáculos encontrados pelo caminho.
Uma vez consciente da sua localização, devidamente orientado e
ciente do local que deseja alcançar, juntamente com a rota a ser percorrida,
surge a ação da mobilidade, que é entendida como sendo a capacidade
de a pessoa com deficiência visual deslocar-se em qualquer ambiente
com segurança, interagindo com os objetos e obstáculos durante o
trajeto, utilizando-se ou não de instrumentos específicos (DA SILVA, 2011;
GIACOMINI, 2008; MAGALHÃES, 2010; SANKAKO, 2009; SILVEIRA,
2010).
A orientação e a mobilidade, quando trabalhadas em um programa,
são entendidas como um conjunto de planos de aula que possibilitam o
treinamento de técnicas específicas com o objetivo de promover a aquisição
de movimentos autônomos e independentes, além do domínio do corpo, a
descoberta do espaço e o senso de orientação espacial. Para Zengo, Seabra
Junior e Moreira (2014), o domínio dessas técnicas estimula as pessoas
com deficiência visual a tornarem-se independentes nos âmbitos pessoal,
social, profissional e escolar, mas deve-se ter em mente que as habilidades
se desenvolverão no tempo de cada indivíduo, independentemente da
idade ou de se a deficiência visual foi adquirida ou congênita.
O Ministério da Educação recomenda que o ensino das técnicas de
orientação e mobilidade deva ser ministrado em outro período (dia e/ou
horário) ao aluno com deficiência visual, por meio das salas de recursos
multifuncionais ou de centros especializados, para que o educando não
tenha prejuízo no processo de construção do conhecimento na classe
comum (BRASIL, 2006).
No Brasil, o processo de aprendizagem das técnicas de orientação
e mobilidade, por ser específico e individualizado, é considerado como
uma complementação e/ou suplementação curricular ao ensino regular
(BRASIL, 2008a). A escola deve encaminhar o aluno para uma instituição
de referência em orientação e mobilidade, sendo que, durante o
desenvolvimento do atendimento, as informações a respeito da atividade
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devem ser compartilhadas com o professor do ensino regular, para que haja
continuidade em todos os ambientes do aprendiz com deficiência visual
(BRUNO; MOTA, 2001; MOTA, 2003; PEREIRA, 2016).
Não apenas o discente encaminhado pela escola, mas qualquer
outra pessoa interessada, independentemente da idade, pode participar de
um programa de orientação e mobilidade oferecido por instituições como
associações, fundações, institutos ou centros de reabilitação que oferecem
apoio à pessoa com deficiência visual, tendo-se como exemplos o Instituto
de Cegos Antônio Pessoa de Queiroz e a Fundação Altino Ventura, ambos
em Recife-PE.
No que diz respeito ao professor, o Ministério da Saúde, na Portaria
nº 3.128/2008, estabelece que o programa de orientação e mobilidade
só poderá ser ministrado por um profissional portador de diploma de
nível superior (qualquer formação) que tenha capacitação específica em
orientação e mobilidade com carga horária mínima de 120 horas, a qual
deve ser certificada por uma Instituição de Ensino Superior (BRASIL, 2008b).
Para que haja qualquer intervenção, a aplicação de um programa
de orientação e mobilidade pressupõe que deve se conhecer o histórico
de vida da pessoa com deficiência visual e se faz necessário avaliar
suas potencialidades e dificuldades, para que sejam elaboradas as aulas
personalizadas. A entrevista, portanto, pode ser considerada a melhor
forma para conhecer a pessoa que será submetida ao programa. Os dados,
depois de coletados, devem ser organizados e registrados no formulário
chamado de anamnese, sobre o qual se discutirá na próxima seção do
trabalho.
2

A ANAMNESE: UM CAMINHO PARA A ATENÇÃO ÀS
SINGULARIDADES

Moura (2013) define anamnese como sendo uma entrevista
fundamental para o processo de investigação e avaliação diagnóstica,
conforme foi citado na seção introdutória deste estudo. Para Santos, Veiga
e Andrade (2011), aná significa recordar e mnese refere-se à memória,
portanto a palavra “anamnese” quer dizer trazer de novo à memória. Trata-
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se de um resgate das informações pertinentes à história de vida da pessoa
entrevistada – no caso do presente trabalho, da pessoa com deficiência
visual.
Na área da Educação, a avaliação diagnóstica inicial tem o mesmo
significado da anamnese e “[...] visa conhecer o aluno, suas habilidades
de leitura e de escrita e verificar a sua competência comunicativa. Tal
procedimento pode ser realizado no início de cada ano letivo e se repetir ao
longo do processo educacional” (RAMOS, 2007, p. 14). A autora enfatiza
que essas informações são fundamentais para garantir a qualidade do
planejamento, momento pedagógico em que serão definidos os conteúdos
e a metodologia adequada ao atendimento individualizado do alunado.
Seguindo a abordagem da área educacional, pode-se definir a
anamnese como sendo um instrumento de investigação e avaliação da
pessoa com deficiência visual. Consoante Da Silva (2011), a observação
e a avaliação das habilidades e limitações do aluno têm a finalidade de
planejar as aulas que comporão o programa de orientação e mobilidade,
daí a relevância da anamnese.
Cabral e Nascimento (2009), Giacomini (2008) e Pereira (2016) afirmam
que o programa de ensino das técnicas de orientação e mobilidade passam
por um planejamento elaborado com as informações sobre a história
de vida do discente, suas necessidades e interesses, suas condições
sensório-motoras, seu estilo e ritmo de aprendizagem. Essas informações
são coletadas durante a entrevista e avaliação inicial, favorecendo a
compreensão a respeito das particularidades de cada educando.
No atendimento à pessoa com deficiência visual, é necessário seguir
uma rotina, na qual se deve, em primeiro lugar, aplicar a anamnese; em
seguida, planejam-se as aulas, para, por último, definir o programa com
vistas à aplicação das técnicas de orientação e mobilidade. Sem conhecer
os aspectos da pessoa com quem se vai trabalhar, não é possível interagir
positivamente e muito menos obter resultados satisfatórios. Considerando
essa discussão, importa questionar: afinal, o que deve ser perguntado e
observado na anamnese?
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A anamnese deve contemplar dados gerais (nome, idade, endereço,
etc.); história de vida; características físicas; diagnóstico médico oftalmológico
contendo a capacidade visual e as necessidades específicas decorrentes
da deficiência visual; outros dados sobre a saúde, com registros dos
medicamentos de que faz uso (se for o caso); funcionamento dos outros
sentidos; recursos didáticos utilizados; avaliação motora quanto à passada
e à marcha; aspectos a respeito da sua capacidade funcional, como as
atividades básicas do cotidiano que executa e as que não consegue fazer;
questões de relacionamentos socioafetivos; e aspectos cognitivos (RAMOS
2007; SOARES, 2011).
A análise feita por Giacomini (2008) concernente à construção de um
programa de orientação e mobilidade voltado à pessoa com surdocegueira
destaca que os aspectos cognitivos, psicomotores e psicoemocionais tiveram
maior relevância para essa formação. O Anexo C do estudo de Giacomini
(2008) apresenta o Protocolo de Avaliação do Programa Passo a Passo, além
de trazer uma extensa e detalhada avaliação que pode ser aplicada também
para a análise da pessoa com deficiência visual na abordagem da anamnese.
Voltado para as questões que servirão como base para a formação
de um programa de orientação e mobilidade e consequentemente para o
planejamento das aulas, Carletto (2009, p. 15) afirma que
[...] deve-se levar em conta não somente a idade
cronológica, mas sim em que ponto de desenvolvimento
está este aluno em particular. Quais de suas experiências
anteriores conseguiu desenvolver com sucesso? De que
ponto deve-se partir? Agindo dessa maneira, não se
corre o risco de a atividade não ser significativa e não
chegar ao objetivo proposto.

Como é possível depreender do excerto citado, a autora reforça a
importância de se conhecer os aspectos do desenvolvimento do aluno para
a obtenção de resultados significativos. Mas o que deve ser perguntado na
anamnese? Essa pergunta foi a preocupação inicial do primeiro autor deste
artigo, quando começou a realizar o trabalho como professor de Orientação
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e Mobilidade e resolveu elaborar um modelo de anamnese com base em
estudos bibliográficos sobre o tema. Em 2016, este modelo passou a ser
utilizado oficialmente pelo Instituto de Cegos Antônio Pessoa de Queiroz
(2017). O Instituto reconheceu, por meio de uma declaração, que a
aplicação da anamnese é feita no primeiro atendimento com a finalidade
de formar o programa de orientação e mobilidade voltado às pessoas com
deficiência visual.
Como não é objeto deste artigo apresentar um modelo de formulário
sobre anamnese, acha-se pertinente apresentar os tópicos que compõem o
formulário criado pelo primeiro autor deste artigo, cuja estrutura está assim
distribuída: (I) dados pessoais; (II) histórico familiar; (III) histórico médico; (IV)
histórico socioafetivo; (V) independência e autonomia; (VI) histórico sobre
orientação e mobilidade; e (VII) avaliação funcional.
Salienta-se que no tópico histórico médico, além de serem tratadas
as questões sobre a parte visual, observa-se a presença ou ausência de
outros comprometimentos, ademais do uso de medicamentos pelo aluno.
O tópico independência e autonomia refere-se às atividades desenvolvidas
diariamente com ou sem ajuda de outras pessoas. Por último, no tocante
à avaliação funcional, o professor de orientação e mobilidade deve relatar
o que observou com relação aos seguintes aspectos: motor, marcha,
equilíbrio, postura, orientação espacial e outros.
A estrutura do formulário apresentada no parágrafo anterior tomou
como base o estudo de Mota (2003), que aborda os aspectos fundamentais
para um instrumento de avaliação através dos seguintes modelos:
questionário de avaliação inicial (adolescentes e adultos); avaliação de
conceitos; anamnese; ficha oftalmológica; ficha cumulativa do aluno com
deficiência visual; avaliação da imagem corporal; avaliação sobre conceitos
seletos de posturas; avaliação da visão funcional para orientação e
mobilidade.
Observa-se que há uma organização (planejamento) para o ensino
da orientação e mobilidade voltado à pessoa com deficiência visual e que
é possível obter um bom resultado seguindo um protocolo de entrevista e
avaliação – anamnese.
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Percebe-se que, para propiciar a independência e a segurança no
caminhar da pessoa com deficiência visual, não é necessário somente
o ensino das técnicas de orientação e mobilidade, mas o conhecimento
sobre o discente através da anamnese aplicada no início do atendimento do
educando. Dessa forma, é necessário conhecer para intervir com qualidade.
Portanto, faz-se mister que sejam realizadas avaliações sistemáticas sobre
o desenvolvimento da pessoa com deficiência.
Cabral e Nascimento (2009) definem que o programa de Orientação
e Mobilidade no Instituto Benjamin Constant (IBC) tem duração de
aprendizagem prevista para sete meses, mas colocam como balizadoras as
características individuais do estudante, que é visto através de avaliações
bimestrais sobre o seu desenvolvimento, portanto afirmam que “ao término
do programa, é apresentado um relatório final contendo a evolução do aluno.
Essa avaliação final é muito importante, pois ficará arquivada, servindo de
subsídio para outros profissionais que possam vir a trabalhar com o mesmo
aluno” (CABRAL; NASCIMENTO, 2009, p. 5).
O aprendiz é avaliado antes e durante o trabalho de orientação e
mobilidade, pois o foco está centrado no resgate da funcionalidade e
independência na vida da pessoa com deficiência visual por intermédio
de exercícios para marcha, coordenação motora, lateralidade, orientação
espaço-temporal, equilíbrio e esquema corporal, respeitando-se as
características e o tempo de cada pessoa.
3

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo investigou sobre a importância da anamnese aplicada
à pessoa com deficiência visual com foco no desenvolvimento de um
programa de orientação e mobilidade. Ao longo da discussão, analisaramse algumas literaturas especializadas sobre a temática. Ademais, debateuse sobre a deficiência visual e suas implicações na vida da pessoa; a
orientação e a mobilidade sob a perspectiva de um programa individualizado
e personalizado; e, por fim, a anamnese como sendo o ponto inicial para o
planejamento das aulas e para a formação de um programa de orientação
e mobilidade.
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Com relação à anamnese, este trabalho investigativo abordou alguns
tópicos que compõem o formulário de entrevista aplicado pelos profissionais
de orientação e mobilidade. Salientou-se, no entanto, que não existe um
modelo padrão a ser seguido, isto é, cada instituição ou profissional pode
elaborar ou adequar o modelo à realidade, ainda que existam perguntas
comuns a todos os formulários.
Neste artigo, evidenciaram-se os tópicos que compuseram o
formulário de anamnese criado pelo primeiro autor deste estudo, que foi
adotado em 2016 como instrumento de trabalho nos atendimentos de
orientação e mobilidade pelo Instituto de Cegos Antônio Pessoa de Queiroz,
em Recife-PE.
A análise dos dados apontou para a importância da aplicação da
anamnese na definição do programa de orientação e mobilidade. Se
realizados nesta ordem – anamnese e depois elaboração do programa
–, os ensinamentos podem trazer à pessoa com deficiência visual muitos
benefícios para a qualidade de vida, tais como segurança, autoconfiança,
bom convívio social, privacidade, oportunidade de participação no mundo
do trabalho e na escola, inserção em atividades diversas, independência,
dentre outros.
Pode-se concluir que, no processo de desenvolvimento de um programa
de orientação e mobilidade, a anamnese (entrevista e avaliação) deve ser
aplicada no primeiro atendimento, para, em seguida, poder planejar as aulas
que comporão o programa. Este, por sua vez, deve ser individualizado e
personalizado, não cabendo a outra pessoa com deficiência visual, mesmo
que o diagnóstico de ambas seja idêntico. O programa também deve
conter o tempo estimado de aplicação, as avaliações sistemáticas dos
resultados obtidos pelo aluno, a redefinição de aulas quando necessário e o
fortalecimento de algumas técnicas específicas.
Por fim, recomenda-se que toda a intervenção de Orientação e
Mobilidade aplicada à pessoa com deficiência visual inicie com a aplicação
do formulário de anamnese. Espera-se que este trabalho contribua com
os estudos da área de Orientação e Mobilidade, bem como que auxilie às
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instituições que desenvolvem os programas relacionados a essa temática.
Convém finalizar com a certeza de que a boa prática leva à melhoria da
qualidade de vida das pessoas com deficiência visual, favorecendo, assim,
a sua inclusão social.
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DESEMPENHO FUNCIONAL E DIFICULDADES
EMOCIONAIS EM CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL
Crystian Moraes Silva Gomes
Ana de Sena Tavares Bezerra
INTRODUÇÃO
A visão se constitui como uma das principais vias para a percepção e
construção de mundo, logo a deficiência visual acaba por representar uma
barreira para essa construção tendo em vista a possibilidade de limitação
na aquisição de habilidades necessárias para a realização de atividades do
cotidiano (NASCIMENTO et al., 2016). A deficiência visual gera implicações
à pessoa e ao sistema familiar. Assim, na medida em que a família é apoiada
e fortalecida, pode se tornar o eixo fundamental para o desenvolvimento e
a participação social do membro familiar com deficiência visual (KRAMECK;
NASCIMENTO, 2015).
A Organização Mundial de Saúde (OMS), segundo critérios préestabelecidos, define baixa visão como comprometimento do funcionamento
visual em ambos os olhos, mesmo após correção de erros de refração
comuns com o uso de óculos ou lentes de contato, mas que utiliza ou é
potencialmente capaz de utilizar a visão para planejamento e execução de
uma tarefa e acuidade visual entre 0,3 (20/60) e 0,05 (20/400) no melhor
olho com a melhor correção óptica.
Mancini et al. (2010), ao mensurar o desempenho funcional de crianças
com desenvolvimento normal e crianças com baixa visão através do teste
Inventário de Avaliação Pediátrica de Incapacidade (PEDI), constatou que
crianças de dois anos de idade com visão subnormal apresentam menor
repertório de habilidade de autocuidado e de mobilidade, necessitando
de maior assistência do cuidador, quando comparadas a crianças de
mesma idade com desenvolvimento normal. Porém, tais diferenças não
se manifestam aos seis anos, já que as crianças com visão subnormal
apresentaram desempenho inferior na área de autocuidado, mas não foram
observadas diferenças na mobilidade.
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Os resultados deste estudo contribuem para delinear o perfil funcional
de crianças com visão subnormal, indicando as áreas que necessitam ser
priorizadas nas ações terapêuticas, direcionando o processo de intervenção.
Harris e Lord (2016) realizaram um estudo comparativo entre crianças
com desenvolvimento típico e deficiência visual de 11 anos de idade, de
maneira que os familiares e os professores das crianças responderam ao
Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ). Os resultados apontam
que tanto os questionários respondidos pelos pais quanto os respondidos
pelos professores demostraram que crianças com problemas de visão
apresentam resultados significativamente maiores no SDQ em comparação
com crianças com desenvolvimento típico. O estudo indica que a deficiência
visual na amostra selecionada está associada a risco de possíveis transtornos
psicológicos. Ao analisar longitudinalmente as dificuldades emocionais em
adolescentes com baixa visão e cegueira (PINQUART; PFEIFFER, 2014),
foi constatado que adolescentes com deficiência visual tinham em média
pontuações elevadas em todas as dificuldades mensuradas pelo SDQ.
Os autores apontam a necessidade de acompanhamento psicológico
objetivando a prevenção e redução de problemas emocionais e aumento
da capacidade de lidar com estressores associado à perda de visão.
O desenvolvimento pleno de pessoas com deficiências é consequência
das características individuais resultantes da herança genética, estimulação,
educação, meio ambiente e problemas clínicos, sem classificação de graus
(VILLAMONTE et al., 2010). Para a pessoa com deficiência visual, a percepção
de si e do mundo à sua volta pode ser alterada devido às informações que
recebem serem muitas vezes reduzidas e suas representatividades limitadas.
Assim, tais informações, feitas através da exploração do ambiente pelas
mãos e outros sentidos, têm sua representatividade, às vezes, distorcida,
gerando ansiedade e insegurança. Seus conceitos se formam ao longo
do tempo e a partir de seus relacionamentos sociais, com informações
produzidas a partir da descrição de objetos e espaço, por pessoas não
cegas (DIELH, 2007).
O trabalho do terapeuta ocupacional, na área da reabilitação visual,
visa estimular a criança (ou adulto) a utilizar ao máximo sua visão residual,
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facilitando o desempenho e a integração em seu meio social (família, escola
e outros contextos). O papel do terapeuta ocupacional nesse contexto é
promover o envolvimento e participação nessas atividades, equilibrando as
ações do indivíduo em relação às suas habilidades, aos desafios do meio e
às dificuldades da tarefa. Para tal, devem adaptar as exigências da tarefa,
tornar o ambiente mais adequado e ensinar novas estratégias ou ajudar o
indivíduo a readquirir as habilidades perdidas (NASCIMENTO et al., 2016).
O profissional terapeuta ocupacional é responsável por avaliar a visão
funcional da criança, oferecer orientações aos pais quanto à estimulação
necessária para que ocorra um adequado desenvolvimento psicomotor,
sensorial, afetivo e social da criança. Após a realização da avaliação global
do desenvolvimento e da funcionalidade visual, aliadas às informações
referentes às condições sociofinanceiras e culturais, são fornecidas as
orientações referentes à estimulação da criança em casa. Considerando
que a falta da visão pode ser minimizada através da integração dos demais
órgãos sensoriais e do uso do resíduo visual, o terapeuta ocupacional
preconiza orientar a relação entre mãe-bebê, a adaptação necessária do
espaço físico, no qual a criança vive, para que a exploração do ambiente seja
facilitada, e o uso de objetos e brinquedos seja feito de maneira apropriada
(NOBRE, 1998). Como profissional que compõe a equipe multidisciplinar,
o terapeuta ocupacional cumpre também papel no auxílio diagnóstico,
completando-o com informações qualitativas referentes à funcionalidade
visual na realização das atividades cotidianas (NOBRE et al., 2004).
Assim, o presente estudo tem por objetivo avaliar o desempenho
funcional e as possíveis dificuldades emocionais em crianças diagnosticados
com baixa visão, acompanhadas em um serviço de Terapia Ocupacional
em uma Associação Filantrópica localizada em Vila Velha-ES.
MÉTODO
Trata-se de um estudo descritivo transversal de caráter quantitativo.
O projeto não foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa, entretanto
seguiu as diretrizes propostas na resolução 196/96, do Conselho Nacional
de Saúde, sobre pesquisas envolvendo seres humanos.
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Participantes
A amostra foi selecionada por critério de conveniência, favorecendo a
acessibilidade dos pesquisadores aos participantes, que foram convidados
por intermédio de um centro de reabilitação visual. Participaram desta
pesquisa cinco familiares de crianças com deficiência visual.
Procedimentos de Coleta de Dados
Os participantes foram contatados pessoalmente pelo pesquisador
em uma Associação Filantrópica para pessoas com deficiência visual,
localizada em Vila Velha-ES e por uma Terapeuta Ocupacional vinculada à
instituição. A partir da concordância em participar do estudo, o pesquisador
agendou uma entrevista para aplicação dos instrumentos de avaliação.
Antes de iniciar o procedimento de coleta de dados, os participantes
receberam os devidos esclarecimentos sobre a pesquisa e assinaram o
termo de consentimento livre e esclarecido. Os dados foram coletados em
julho de 2017.
Instrumentos de Avaliação
(I) Pediatric Functional Independence Measure (WeeFIM) desenvolvido para medir a independência funcional de crianças com
incapacidades. Esse instrumento mensura o grau de solicitação de cuidados
de terceiros considerando dezoito itens específicos dentro de seis áreas
mais abrangentes: autocuidado (atividades da vida diária), locomoção,
mobilidade (transferências), controle de esfíncteres, comunicação e
cognição social. Cada item é pontuado de um (totalmente dependente)
a sete (totalmente independente). O escore 6 pontua a independência
modificada e escores abaixo de 5 indicam uma necessidade cada vez maior
de assistência humana. As respostas são obtidas através de entrevista
com pais/responsáveis e/ou observações do desempenho real da criança
nas atividades do teste (MSALL, DIGAUDIO, DUFFY, et al., 1994; MSALL,
DIGAUDIO, ROGERS, et al., 1994).
(II) Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ) - é o
instrumento de pesquisa amplamente utilizado para a detecção de
problemas relacionados à saúde mental infanto-juvenil. Composto por vinte
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e cinco itens – sendo dez itens sobre capacidades, catorze itens sobre
dificuldades e um item neutro. Constituindo-se em cinco subescalas, cada
uma com cinco afirmações, a saber: (I) sintomas emocionais, (II) problemas
de conduta, (III) hiperatividade, (IV) problemas de relacionamento com
colegas e (V) comportamento pró-social. A soma das quatro subescalas de
problemas (com exceção da escala de comportamento pró-social) permite
calcular um total de dificuldades que pode variar entre 0 e 40 (FLEITLICH et
al., 2000; SAUR; LOUREIRO, 2012).
Análise dos dados
Devido ao tamanho da amostra, foram empregadas técnicas básicas
de análises descritivas com auxílio do Microsoft Office Excel.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A primeira seção dos resultados caracteriza o perfil da amostra do
estudo. Posteriormente são apresentadas as análises do desempenho dos
participantes a partir dos instrumentos de avaliação aplicados no estudo,
divididos em desempenho funcional e dificuldades emocionais mensurados
pelos WeeFIM e SDQ.
As características descritivas das crianças participantes do estudo
estão disponibilizadas na Tabela 1.
TABELA 1 - DADOS GERAIS DOS PARTICIPANTES
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Criança

Idade

Sexo

Alteração Visual

Percentual
de Visão

1

5 anos

M

Nistagmo e Hipoplasia
de Nervo Óptico

20/70

2

6 anos

M

Catarata Congênita

20/400

3

11 anos

M

OD: Catarata / OE: Lesão
de Retina

20/400
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4

7 anos

F

Coloboma Ocular

20/100

5

7 anos

M

Toxoplasmose Congênita

20/100

Legenda: OD – Olho Direito; OE – Olho Esquerdo.

Os resultados da avaliação funcional infantil por meio da Functional
Independence Measure for Children (WeeFIM) estão disponibilizados na
Tabela 2.
TABELA 2 - AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO FUNCIONAL INFANTIL

Functional Independence Measure for Children (WeeFIM)
Crianças
1

2

3

4

5

Alimentação

3

7

6

7

7

Higiene pessoal: apresentação e
aparência.

2

7

6

7

7

Banho: lavar o corpo

2

7

7

7

7

Vestir: metade superior do corpo

2

7

7

7

7

Vestir: metade inferior do corpo

2

7

7

7

7

Utilização do vaso sanitário

3

7

7

7

7

Controle da urina: frequência de
incontinência

7

7

7

7

7

Controle das fezes

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Autocuidado

Controle dos esfíncteres

Mobilidade
Transferências: leito, cadeira, cadeira de
rodas
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Transferências: vaso sanitário

3

7

7

7

7

Transferências: banheira ou chuveiro

3

7

7

7

7

Marcha/Cadeira de rodas

5

5

5

7

7

Escadas

3

7

4

7

7

3

5

4

5

5

3

6

3

6

6

3

7

3

7

7

Resolução de Problemas

3

7

3

7

6

Memória

3

7

6

7

7

Total

64

116

103

123

122

Locomoção

Comunicação
Compreensão (Auditiva)
Compreensão (Visual)
Expressão (Verbal)
Expressão (Não Verbal)
Conhecimento Social
Interação Social

Legenda: 7 – Independência completa (com segurança e tempo normal); 6 –
Independência modificada (Ajuda técnica) 5 – Supervisão; 4 – Assistência Mínima
(Sujeito ≥ 75%); 3 – Assistência Moderada (Sujeito ≥ 50%); 2 – Assistência
Máxima (Sujeito ≥ 25%); 1 – Assistência Total (Sujeito ≥ 10%).

Nosso estudo utilizou WeeFIM para mensurar o nível de
independência funcional dos participantes. O instrumento possui evidências
de confiabilidade e aplicabilidade. A escolha desse instrumento vem ao
encontro dos objetivos do acompanhamento de terapia ocupacional que
busca possibilitar ao paciente com deficiência visual adquirir o máximo
de autonomia e capacidade funcional possível, bem como sua inclusão
e participação social. Avaliamos quantitativamente a carga de cuidados
demandada pelos participantes para a realização de tarefas motoras e
cognitivas de vida diária. Nossos resultados demonstraram que quase a
totalidade dos avaliados apresenta independência funcional.
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O escore total da WeeFIM é dado pela soma dos escores de cada
dimensão e pode variar de 18 a 126 pontos. Os níveis de dependência
são classificados de acordo com o escore total: 18 pontos = dependência
completa; 19 a 60 pontos = dependência modificada (assistência de até 50%
das tarefas); 61 a 103 = dependência modificada (assistência de até 25%
das tarefas); e 104 a 126 pontos = independência completa/modificada.
Apenas um participante (criança 1), apresentou dependência modificada
(associamos esse resultado ao fato da mesma possuir menor idade e maior
comprometimento da acuidade visual em relação ao restante da amostra).
O estudo de Mancini et al. (2010) com crianças de dois anos de idade
com baixa visão demonstrou que essas necessitam de maior assistência
do cuidador, quando comparadas a crianças de mesma idade com
desenvolvimento típico. Entretanto, as diferenças não se manifestam aos
seis anos, já que as crianças com baixa visão apresentaram desempenho
inferior na área de autocuidado, mas não foram observadas diferenças na
mobilidade.
De modo geral, associamos os bons índices de independência
funcional, encontrados na amostra, ao acesso precoce a serviços de
reabilitação, visto que toda a amostra estava inserida de forma regular em
programa de terapia ocupacional e ao apoio familiar, pois é nesse contexto
que são propiciadas as condições para a construção da autonomia.
Familiares que demonstram atitudes de superproteção impedem importantes
experiências que favorecem o desenvolvimento da pessoa com deficiência
visual (KRAMECK; NASCIMENTO, 2015).
A Tabela 3 apresenta a avalição das dificuldades emocionais e saúde
mental infanto-juvenil.
TABELA 3 - AVALIAÇÃO DIFICULDADES EMOCIONAIS
Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ)
Crianças
1

2

3

Interpretação da Pontuação
4

5

Normal

Limítrofe

Anormal
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Sintomas
Emocionais

0

0

8

4

1

0-3

4

5 - 10

Problemas de
Conduta

0

0

1

0

0

0-2

3

4 - 10

Hiperatividade

5

2

1

0

7

0-5

6

7 - 10

Problemas com
Colegas

0

0

8

3

0

0-2

3

4 - 10

Comportamento
pró-social

6

8

8

10

10

0 - 10

5

0-4

Total Dificuldades

5

2

18

7

8

0 - 13

14 - 16

17 - 40

O Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ) mensurou a
saúde mental infanto-juvenil. Todas as crianças da amostra demostraram
bons índices de comportamento pró-social. Esses comportamentos
referem-se a ações voluntárias que possuem como objetivo ajudar ou
beneficiar um indivíduo ou grupo de indivíduo, sendo considerados como
facilitadores da vida comunitária.
O estudo de Pinquart e Pfeiffer (2014) aponta que adolescentes
com baixa visão demonstraram maior pontuação na escala de problemas
emocionais quando comparados a estudantes sem alterações visuais. Além
disso, os alunos mais velhos relataram mais problemas emocionais do que
alunos jovens.
Em nossa amostra, a criança 3 apresentou pontuação interpretada
como anormal nas escalas de sintomas emocionais e problemas com
colegas, e a criança 4 pontuação limítrofe nessas escalas. A criança 5 obteve
pontuação limítrofe na escala de hiperatividade. Esses resultados destacam
os efeitos da deficiência visual sobre o desenvolvimento psicossocial das
crianças e sugerem que intervenções psicológicas, destinadas a prevenir
e/ou reduzir problemas emocionais e aumentar a capacidade de lidar com
estressores, seriam oportunas nesta população.
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A deficiência visual pode impor restrições ao desenvolvimento e
confiança da criança gerando dificuldades emocionais que atrapalham
as possibilidades e socialização infantil e posterior inclusão social na fase
adulta. Apesar dos níveis de funcionalidade elevados, um dos pacientes
apresentou algum grau de dependência. Evidenciamos, dessa forma, a
importância da continuidade do cuidado, de forma a promover maiores
ganhos de autonomia e aquisição de novas habilidades funcionais durante o
acompanhamento de terapia ocupacional. Em consonância com Villamonte
et al. (2010), acreditamos que o desenvolvimento integral de pessoas com
deficiência é consequência das características genéticas individuais e
principalmente da estimulação precoce, educação adequada e do contexto
de desenvolvimento em que esses sujeitos estão inseridos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A avaliação da funcionalidade é um procedimento indispensável no
acompanhamento de reabilitação de pessoas com deficiência. Terapeutas
Ocupacionais, ao realizá-la, tem por objetivo coletar informações sobre
o funcionamento visual, compreender as possibilidades globais, verificar
necessidades específicas e dificuldades que intervêm no processo de
desenvolvimento. A avaliação das dificuldades emocionais e da saúde
mental infanto-juvenil configura-se como uma aliada no tratamento,
proporcionando informações a cuidadores e familiares sobre como apoiar
emocionalmente crianças com baixa visão e propiciar oportunidade de
equidade.
O presente estudo demonstrou que crianças com baixa visão podem
apresentar independência funcional. Logo associamos esses achados
ao acompanhamento de reabilitação e ao engajamento familiar. Sobre
as dificuldades emocionais, acreditamos que intervenções psicológicas
poderiam promover redução de problemas e aumento da capacidade
de lidar com estressores associado à capacidade visual. Ressaltamos a
necessidade de outros estudos com amostras maiores para analisar as
possíveis correlações entre desempenho funcional e dificuldades emocionais
em crianças com deficiência visual.
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A ORIENTAÇÃO E A MOBILIDADE DE ADOLESCENTES
COM DEFICIÊNCIA VISUAL NA PRÁTICA DO
EXERCÍCIO FÍSICO: UMA ANÁLISE EM ESCOLAS
DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RUSSAS-CE
Daiane Nogueira Maia
Patrícia Fernandes Freitas
1

QUESTÕES INTRODUTÓRIAS

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS)1, 39 milhões de
pessoas são acometidas pela cegueira no mundo, já 246 milhões sofrem
de perda moderada ou severa da visão e 90% dessas pessoas vivem em
países em desenvolvimento.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,
2013) e o Ministério da Saúde, 6,2% da população brasileira tem algum tipo de
deficiência. A partir da análise desses dados, vemos que deficiência visual se
apresentou como sendo a mais representativa, pois atinge 3,6% dos brasileiros,
sendo mais comum entre as pessoas com mais de 60 anos (11,5%).
A OMS (2013) cita ainda que quase 1,5 milhão de indivíduos com
idade menor que 18 anos têm o que é chamado de cegueira irreversível, ou
seja, nunca mais voltarão a enxergar. Esse dado se torna mais alarmante
ainda, uma vez que dois terços dessas crianças morrem até dois anos
depois de ter perdido a visão.
De acordo com dados da Secretaria de Educação do município de
Russas (SEMED), existem treze (13) crianças com deficiência visual, sendo
duas (2) cegas e onze (11) com baixa visão, inseridas em escolas de ensino
fundamental do referido município.
Para Gil (2000), a falta/perda da orientação e da mobilidade pode
ser considerada a consequência mais grave da cegueira. Em conformidade
1 OMS, 2013. Disponível em < https://nacoesunidas.org/oms-afirma-que-existem-39milhoes-de-cegos-no-mundo/>. Acesso em 23 de setembro de 2017.
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com as informações citadas são nas instituições de ensino básico que
se encontram crianças com as mais diversas deficiências. Na infância,
as crianças brincam e trocam experiências, compartilhando brinquedos
e desenvolvendo sua capacidade motora e intelectual. Com a deficiência
visual, ela pode ficar limitada de desenvolver esses papéis, ficando triste,
com baixa estima e isolada, trazendo prejuízos à sua aprendizagem.
Além disso, a perda do padrão motor e de gestos naturais como andar,
falar e se expressar pode resultar em defasagem nas capacidades físicas e
motoras. Assim, além dos benefícios fisiológicos, o exercício físico gera efeitos
psicológicos positivos, tais como melhora do humor, redução do estresse,
aumento da autoestima, devido à melhoria da autoeficiência e esquemas
cognitivos que favorecem o raciocínio otimista (BROWNELL, 1995).
De acordo com Carvalho (2006), uma criança que apresenta
limitações em seu desenvolvimento busca novas alternativas por meio de
uma reorganização das estruturas psíquicas resultando em novos desafios
sociais que podem variar de acordo com a motivação e o convívio familiar
onde a criança está inserida.
Segundo a Secretaria de Educação Especial (MEC, 2006), a cegueira
caracteriza-se pela perda total da visão, não se obtendo assim projeções de
luz. De acordo com a CID-102, considera-se baixa visão quando acuidade
visual, após correção cirúrgica e com lente, é pior que 0,3 (20/60) e melhor
ou igual a 0,05 (20/400) ou seu campo visual menor que 20° no melhor olho
com a melhor correção. No caso da baixa visão, a capacidade funcional da
visão é alterada e essa perda pode se dar em nível severo, moderado ou
leve, podendo ser influenciada também por fatores ambientais inadequados
(MEC, 2006).
A Organização Mundial da Saúde classifica a deficiência visual em
leve perda de visão (20/30 a 20/60), baixa visão moderada (20/70 a 20/160),
grave deficiência visual (20/200 a 20/400), visão profunda e cegueira total
(20/500 a 20/1000), (OMS, 1998).
2 CID 10: 10ª classificação Estatística Internacional das Doenças e Problemas relacionados
à Saúde. Disponível em < http://www.iorj.med.br/codigo-internacional-de-doencascid-10/>. Acesso em: 24 de junho de 2017.
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Segundo dados do Relatório Mundial sobre a Deficiência, a cada 5
segundos, uma pessoa se torna cega no mundo e isso acontece com maior
frequência nos países subdesenvolvidos ou em situação de risco (90%).
Acredita-se que o número de deficientes visuais poderá dobrar até o ano
de 2020 (OMS, 2011).
Os dados do IBGE (2010) mostram que mais de 6,5 milhões de
pessoas têm alguma deficiência visual. Deste número, encontra-se 528.624
pessoas consideradas incapazes de enxergar (Cegos) e 6.056.654 pessoas
possuem dificuldade permanente de enxergar (Baixa visão). Do total da
população brasileira, 23,9% (45,6 milhões de pessoas) declararam ter
algum tipo de deficiência. Entre as deficiências declaradas, a mais comum
foi a visual, atingindo 3,5% da população. Em seguida, ficaram problemas
motores (2,3%), intelectuais (1,4%) e auditivos (1,1%).
A partir dessas discussões, a presente pesquisa procurou saber,
diante das perdas motoras ocasionadas pela falta de um dos sentidos, no
caso a visão, quais eram os padrões motores mais afetados nos indivíduos
com deficiência visual, bem como quais ganhos psicomotores, a partir do
exercício físico, mais visíveis no indivíduo com deficiência visual e como a
atividade física praticada na escola contribui para a orientação e mobilidade
dos sujeitos pesquisados.
Este trabalho teve como objetivo geral analisar as implicações da
atividade física na orientação e mobilidade, de adolescentes com deficiência
visual em escolas de ensino fundamental de Russas. Especificamente teve
objetivo diagnosticar as principais dificuldades enfrentadas pela pessoa
com deficiência visual na escola e na cidade; analisar as implicações
psicomotoras e de orientação e mobilidade com a prática de atividade
física regular; viabilizar a melhoria da qualidade de vida dos sujeitos com
deficiência visual; e traçar um perfil geral dos sujeitos pesquisados de
acordo com o perfil familiar, escolar e social.
Acreditamos que este trabalho vem contribuir com os estudos
relacionados a pessoas com deficiência visual no âmbito escolar e tem o
intuito de demostrar a importância do exercício físico para a orientação e
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a mobilidade dos estudantes, difundindo-se o papel do educador físico
nesse processo. Tais resultados podem ainda fortalecer ações públicas
para pessoas com deficiência visual.
2

ASPECTOS METODOLÓGICOS E OS SUJEITOS DA PESQUISA
2.1 A caminhada investigativa

A pesquisa caracterizou-se como qualitativa com primeiro momento
observacional. De acordo com Gil (2008), a pesquisa observacional consiste
em um dos métodos de pesquisa mais antigos, utilizado em pesquisas sociais.
No primeiro contato com a escola, foi realizada a percepção do ambiente
escolar, salas de aula, e participação dos alunos com deficiência visual em
sala. No momento da observação, procuraram-se analisar os aspectos
positivos e negativos nas intenções de inclusão da pessoa com deficiência,
observando a postura do professor de sala de aula convencional, da sala
de AEE (Atendimento Educacional Especializado), além da quantidade de
alunos por turma e a qualidade do atendimento junto aos adolescentes com
deficiência, e primordialmente a inserção dos adolescentes com deficiência
visual nas aulas da disciplina de Educação Física.
Realizou-se pesquisa bibliográfica e documental com análise descritiva
de pesquisa em periódicos e plataformas governamentais, dentre outros
arquivos que colaboraram para refletir a prática de exercícios físicos como
mediador de ganhos motores bem como na orientação e mobilidade da
pessoa com deficiência visual. Gil (2008) refere-se à pesquisa documental
como sendo a busca de materiais que não receberam ainda um tratamento
analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos
da pesquisa. Fonseca (2002) destaca que a pesquisa bibliográfica é feita
de acordo com o levantamento de referências teóricas já publicadas em
instrumentos escritos e eletrônicos.
A revisão de literatura foi realizada durante toda a pesquisa no intuito de
manter os dados atualizados. A pesquisa contou com dados secundários.
Eles foram coletados de acordo com informações da Organização Mundial
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de Saúde (OMS), do Ministério da Saúde, secretaria e escolas do município
de Russas, lócus de nossa investigação.
Realizaram-se ainda entrevistas semiestruturadas com três
adolescentes (com idades de 12, 13 e 16 anos) com deficiência visual,
regularmente matriculadas na rede municipal de ensino, onde se perceberam
as defasagens ocasionadas pela perda do campo visual, pré-linguística ou
pós-linguística.
Os sujeitos da pesquisa faziam parte das escolas da rede municipal
de Russas sendo um cego e dois com baixa visão. A escolha pelos três (3)
estudantes deu-se em virtude do pouco tempo para realização da pesquisa,
logo foram escolhidos os estudantes de maior idade (12 a 16 anos) para
facilitar as respostas aos instrumentais aplicados. Em pesquisas futuras,
tentaremos abranger o público total de 13 estudantes com deficiência e
outros envolvidos neste trabalho, como os educadores físicos, diretores,
cuidadores e professores da sala de Atendimento Educacional Especializado
(AEE), por exemplo.
Inicialmente os sujeitos e responsáveis assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Nesta ocasião, foram retiradas
quaisquer dúvidas a respeito da pesquisa. Vale ressaltar que pedimos a
autorização aos pais ou responsáveis dos entrevistados menores de 18
anos, buscando sempre garantir a ética e o sigilo dos pesquisados.
Traçou-se um perfil geral educacional através do questionário para
conhecermos melhor os sujeitos da pesquisa. O questionário foi composto
de dois instrumentais. O primeiro continha dados gerais, perfil familiar; já
o segundo continha entrevista semiestruturada relacionada ao ingresso
na escola, aulas de educação física, ganhos motores através do exercício
e orientação/mobilidade na escola e fora dela. O roteiro de entrevista
foi elaborado pela pesquisadora, com base no lócus de investigação,
conservando as teorias da Educação Física, da cultura corporal de
movimento, e o guia de orientação e mobilidade do Ministério da Educação
(2003).
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2.2 Perfil Geral dos sujeitos pesquisados
Os sujeitos pesquisados foram adolescentes com deficiência visual
de escolas municipais da cidade de Russas – CE. A realidade destes
estudantes com deficiência visual revela o histórico de muitos municípios
que ainda têm poucos estudantes ingressos na escola inclusiva. Isso
acontece ainda com frequência nas instituições de ensino das cidades do
interior e principalmente nas famílias consideradas de baixa renda.
Realizou-se entrevista com três (3) pessoas com deficiência visual,
com idade entre 12 e 16 anos, os quais trataremos como DV1, DV2 e
DV3. Em entrevista, foram abordados os dados gerais do educando, o
perfil familiar, a realidade vivenciada em casa e na escola, e a Orientação e
Mobilidade na escola e na localidade onde residem.
No quadro 1 a seguir, estão descritos os dados gerais dos estudantes
de acordo com a deficiência visual, tipo de DV, realização de correção
cirúrgica, uso de lentes corretivas, a escolaridade de seus pais e a renda
familiar. Os relatos demostraram que os adolescentes com deficiência visual,
ingressos na rede pública de ensino apresentam, em média, renda de até 2
salários mínimos e os pais escolaridade até o segundo grau (ensino médio).
Quadro 1: Dados gerais dos estudantes da rede municipal de Russas.

PERFIL DOS EDUCANDOS
Estudantes

DV1

DV2

DV3

Deficiência visual

Baixa visão

Baixa visão

Cegueira

Tipo de DV

Congênita

Congênita

Adquirida

Correção cirúrgica

Não

Não existe
correção

Sim

Uso de lentes
corretivas

Não

Sim

Não
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Escolaridade
dos pais

Renda familiar

Ensino
fundamental
incompleto

Ensino
fundamental
incompleto

Ensino
médio
completo

1 salário

De 1 a 2
salários

De 1 a 2
salários

Mínimos

Mínimos

Mínimo

Fonte: elaborado pela autora (2017)

O DV1 apresenta baixa visão congênita e necessita de realização de
cirurgia, pois as lentes de correção já não fazem mais diferença em sua
visão total. Ele apresenta ainda Síndrome de Bardet-Biedl3, o que pode
ter ocasionado a baixa visão desde o nascimento. Quanto ao perfil familiar
do DV1, os pais apresentam como escolaridade ‘ensino fundamental
incompleto’ e possuem casa própria. A renda familiar não é mais que um
salário mínimo.
O segundo entrevistado (DV2) possui baixa visão congênita
diagnosticada como estrabismo sem correção prescrita por médico, faz
uso de lentes corretivas e diz ter muitas dificuldades, tanto no deslocamento
para a escola como nos estudos em sala de aula. A escolaridade de seus
pais é o ensino fundamental incompleto, ambos são agricultores com
renda familiar de 1 a 2 salários mínimos. Em sua casa, residem 3 pessoas
incluindo ela. O DV 3 apresenta cegueira total em ambos os olhos. Depois
de ter passado por correção cirúrgica para baixa visão, teve o diagnóstico
de cegueira. Além da cegueira, o estudante é cadeirante e tem displasia
óssea, o que afetou o seu crescimento e os movimentos. A escolaridade de
seus pais adotivos é ensino médio completo. O aluno relatou que seus pais
biológicos o abandonaram ainda criança. A renda familiar que prevalece é
de 1 a 2 salário mínimos.
3

BASES TÉORICAS E ACHADOS DA INVESTIGAÇÃO

Segundo Silva (2014), a deficiência visual afeta habilidades e
capacidades do indivíduo, trazendo algumas transformações não somente
para a vida da pessoa que perdeu a visão, mas também de toda a família,
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amigos, colegas, professores, empregadores e outros. Com a ajuda de
programas e serviços especializados, tratamento precoce e atendimento
educacional especializado, a pessoa com deficiência visual pode levar uma
vida independente e produtiva, o que foi comprovado nessa investigação.
Quanto ao deslocamento e dificuldades relacionadas à escola, o
pesquisado DV1 relatou que encontra dificuldade de se deslocar para a
escola sozinho, necessitando de apoio de alguém da família. De acordo com
suas respostas, o aluno ingressou na escola aos 6 anos de idade (quando
o convencional seria aos 4 anos) devido ao acompanhamento médico que
o impedia de frequentar a escola. Relatou que a escola não é totalmente
adaptada à sua necessidade e que encontra dificuldades no aprendizado.
No caso da cidade estudada, percebe-se que as crianças com
deficiência visual que frequentam a escola ingressaram depois da idade
considerada adequada (aos 4 anos de idade). Na amostra estudada no
presente trabalho, percebe-se que a maioria das pessoas com deficiência
visual ainda têm um ingresso tardio nas escolas.
A estudante DV2 ressaltou que a escola e sua casa não são adaptadas
às suas necessidades como deficiente visual. Ela necessita de auxílio de
provas com letra ampliada e solicitação médica para sala de aula, sentar-se
na frente, à direita, uma vez que tem perda total da visão no olho direito.
Quanto ao deslocamento, relatou que sente dificuldades ao deslocar-se
para a escola: os carros não respeitam as pessoas que andam de bicicleta,
é difícil se movimentar no trânsito, principalmente para quem tem dificuldade
de visualizar as coisas de longe [...] (Entrevista com DV2 em 28/6/2017).
Na escola, DV2 encontra dificuldades de retirar da lousa com letra
muito pequena e encontra desafios ao tentar ler. Segundo a entrevistada,
a leitura é a principal dificuldade encontrada por ela diante da deficiência
visual.
O DV3 destacou que a escola não é adaptada para as suas
necessidades. A sala onde estuda fica no primeiro andar e a sua cuidadora
precisa da ajuda de outra pessoa para subir a escada, pois não existem
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rampas de acesso ao primeiro andar. Na sala de aula, os professores não
dedicam atenção diferenciada ao aluno e ele conta com a colaboração da
cuidadora que auxilia escrevendo em seu caderno e colocando sua mão
sobre a dele, a fim de que escreva em tinta. Ressalta que, algumas vezes, os
professores não conseguem explicitar de maneira concreta os conteúdos,
sentindo um pouco de dificuldade para assimilar a informação repassada.
Quanto à aula de Educação Física, o aluno (DV1) destacou que
participa e considera importante para a sua saúde. Explicou que, por
motivos pessoais, tem alguns esportes que não gosta de praticar, mas, de
forma geral, o professor sempre o inclui em todas as atividades realizadas
nas aulas de educação física.
Nas aulas de educação física, o DV2 já sentiu dificuldade ao andar e
movimentar-se em piso irregular e saltar de obstáculos ou objetos no chão.
Sempre participa das aulas e nunca deixou de participar de atividades de
educação física por conta da sua deficiência, pois considera o exercício
importante para sua saúde e relata já ter passado por situações de
preconceito por conta de sua limitação visual.
O DV3 relatou que não gosta muito das aulas, pois não se sente
atraído pelas atividades realizadas. Foi perguntado a ele se já teve algum
professor de educação física que o fez gostar de participar das aulas. A
resposta foi positiva relatando uma viagem realizada com um professor para
assistir aos jogos escolares em outra cidade, que para ele foi uma das
melhores sensações que ele já vivenciou.
O estudante DV3 considera o exercício físico importante para sua
saúde, mas não realiza na escola nem fora dela. Ele relatou que os médicos
já indicaram por várias vezes a procura por exercícios físicos, a fim de
melhorar sua qualidade de vida e o não agravamento da displasia óssea,
no entanto relatou que seus responsáveis não têm saúde e disponibilidade
para acompanhá-lo nos exercícios físicos.
É importante ressaltar que o exercício físico representa parte
integrada da Atividade Física sendo realizada de forma planejada com
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objetivos e finalidades bem definidas. Destaca-se ainda como qualquer
atividade muscular que gere força e interrompa a homeostase4, desta
forma provocando respostas fisiológicas nos órgãos e sistemas corporais
especialmente no sistema cardiovascular (MONTEIRO, 2004).
Na escola, a Educação Física adaptada sempre esteve presente
nos parâmetros curriculares da disciplina de Educação Física. Em seus
conteúdos, compreendem-se técnicas, métodos e formas de organização
que possam ser aplicados ao indivíduo com deficiência. Dessa forma, para
que a inclusão ocorra, é importante que o professor de Educação Física
conheça características do seu aluno com deficiência, tipo de deficiência,
congênita ou adquirida, quais funções e estruturas mais afetadas pela
deficiência e se é transitória ou permanente.
De acordo com Soares, et al. (2012), o professor de educação física,
em seus objetivos e através da ênfase na prática do exercício físico, tem o
papel de resgatar/criar a funcionalidade e a independência dos Deficientes
Visuais para a vida cotidiana. Assim, torna-se fundamental que o professor
e a escola insiram a criança no meio social e dê subsídios para que seja
autônoma e cresça o mais próximo possível das outras crianças. Esta
autonomia pode ser buscada ainda através da Orientação e Mobilidade.
Em uma das respostas, o DV1 destacou que gostaria de ser mais
independente e ir sozinho para a escola de bicicleta. Disse ainda que o
lugar mais longe que pode ir sozinho é até o comércio que fica na mesma
rua de sua casa. O pesquisado descreve o seu bairro com clareza, apesar
de sentir-se inseguro de deslocar-se sozinho, pois a rua onde ele reside não
tem controle de semáforo, portanto se percebe que tem a proteção da mãe
para atravessar a rua.
O entrevistado DV1 ressaltou que nunca fez uso de serviços públicos
no município como forma de obter orientação e mobilidade em seu dia a
dia. Destacou que não há profissional especializado em OM no município
que atendesse às suas necessidades educacionais.
4 Homeostase é o termo empregado para significar a tendência de os sistemas biológicos
resistirem a mudanças e permanecerem em estado de equilíbrio (ODUM, 1972).
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Quanto ao conhecimento sobre a orientação e mobilidade, DV2 relatou
que apenas recebeu orientações do médico especialista oftalmologista
que explicou um pouco sobre como se movimentar e orientar-se no dia a
dia, em casa e na escola. Ela não faz uso de bengala, pois se considera
independente. Ressaltou que se sente incomodada com luzes brilhantes,
pois dificulta mais ainda sua mobilidade. Se movimenta e compreende o
bairro onde reside, destacando que sente dificuldades ao atravessar a rua,
pois necessita de auxílio ou olhar várias vezes para certificar-se que está
segura ao atravessar. Destacou também nunca ter feito uso de serviços
públicos que viessem a melhorar sua vida como deficiente visual.
O DV3 não faz uso de bengala, pois é cadeirante e considera a cadeira
uma extensão do seu corpo. Conhece bem o seu bairro, mas não se sente
seguro para se deslocar sozinho pelas ruas. Desloca-se bem na escola e
em casas que frequenta por mais de três vezes fazendo reconhecimento
por meio de objetos e cheiros. As ruas do seu bairro não são controladas
por semáforos, tampouco são asfaltadas e possuem faixa de pedestre, por
isso não se sente seguro para sair sozinho.
Em relação ao conceito de Orientação e a Mobilidade, o DV2 disse
corretamente o objetivo do professor de OM, destacando que já recebeu
orientações de um professor especializado que lhe ensinou a ler e a escrever
em Braile. Por dois anos, ele conta com a colaboração de uma cuidadora
que auxilia no deslocamento e cuidados com alimentação e higienização,
ajudando-o na orientação e mobilidade na escola (DV3).
A Orientação e Mobilidade torna-se cada vez mais importante para
a pessoa com deficiência visual. Uma vez que a pessoa necessita orientarse para conviver mais independente e se tornar móbil à medida que passa
por eventuais situações em seu dia a dia. Na amostra apresentada neste
trabalho, percebe-se que os entrevistados tiveram poucas informações a
respeito da orientação e mobilidade na escola, a falta de um profissional
formado em OM desencadeia movimentos limitados e dependência dos
alunos em relação à cuidadora.
Vimos que muito se fala sobre a inclusão da pessoa com deficiência
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e também sobre a escola inclusiva como forma de tornar o indivíduo mais
independente e autor da sua própria história. Pedrinelli (1994) relata que a
escola inclusiva deve apresentar desafios aos alunos, bem como admitir a
participação de todos respeitando o seu tempo e suas limitações além de
promover autonomia e enfatizar o potencial no domínio motor.
Os sistemas educacionais inclusivos e a tecnologia assistiva estão
sendo inseridos no contexto da educação brasileira, com o intuito de
promover a inclusão de todos os alunos na escola. Portanto, acreditase que a área escolar deve ser o primeiro espaço estruturado com que a
criança entra em contato, e este, por sua vez, deve oferecer ajudas técnicas
e os mais diversos serviços de tecnologia assistiva (BRASIL, 1998).
Em pesquisa realizada com escolares, Pereira (1989) analisou o
equilíbrio e a orientação espacial de 67 deficientes visuais (50 – entre 6 e
10 anos; 17 – entre 11 e 13 anos) e 150 videntes (pessoas que enxergam)
com idades compreendidas entre os 6 e os 10 anos (30 de cada idade).
Ele identificou que os deficientes visuais apresentaram equilíbrio deficitário
em relação aos demais (videntes). Quanto à organização espacial, os
deficientes visuais apresentaram dificuldade de movimentar o corpo em
relação à manipulação de objetos ou indivíduos. Resultou-se então que
tanto a capacidade de equilíbrio como a organização espacial explicam
as dificuldades que estas crianças têm ao nível da motricidade e de
deslocamento do meio ao qual convivem.
Na nossa pesquisa não foi diferente, apesar da amostra ser bem
menor do que a analisada pelo autor acima, os sujeitos aqui pesquisados
estiveram entre a idade de 12 a 16 anos e também se percebeu, através
da observação, que o equilíbrio, a organização espacial e a manipulação de
objetos encontram-se deficitários, ocorrendo a perda de padrões motores
devido às noções espaciais e temporais perdidas diante da deficiência visual,
o que se deve também pela falta de um profissional de OM que poderia
modificar totalmente a realidade encontrada nas escolas do município.
4

REFLEXÕES FINAIS
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Acredita-se que o trabalho realizado contribua para uma reflexão
sobre a prática de orientação e mobilidade para o público pesquisado,
município de Russas – CE, cidade onde as famílias são de classe média
baixa e a educação ainda passa por algumas dificuldades de infraestrutura
e necessidades básicas. Percebe-se, através da observação, que, apesar
de existirem salas de AEE, as crianças não recebem atendimento como
deveriam (em contra turno). O atendimento se dá de maneira diferente nas
escolas pesquisadas.
Em relação à prática de atividade física, Saba (2001) destaca que
qualquer atividade que o indivíduo faça que ultrapasse seu gasto energético
basal, ou seja, o gasto energético em repouso exigido pelas atividades
básicas do corpo, é considerado atividade física. Desta forma, a educação
física na escola é considerada sim uma atividade física, desde que seja
praticada constantemente. No caso da Educação Física Adaptada, sabese que é objeto de estudo a motricidade humana para as pessoas com
necessidades educacionais especiais, sendo necessária a adequação das
metodologias de ensino respeitando suas diferenças individuais.
Conclui-se então que se faz necessária a inserção das crianças
com deficiência visual nas aulas de educação física de forma que chegue
a ser um momento de descontração onde o aluno se sinta à vontade
para participar dessa aula constantemente. Desta forma, a orientação e
a mobilidade trabalhadas nas escolas aqui estudadas ainda necessitam
de um olhar diferenciado por parte dos supervisores e coordenadores da
educação inclusiva.
A orientação e a mobilidade das pessoas com deficiência devem ser
feitas por todos os professores e funcionários da escola. Isso é essencial
uma vez que há resultados e realidades diferentes nas escolas estudadas.
As aulas de Educação física têm que se tornar algo criativo e prazeroso
também para a pessoa com deficiência visual, pois a orientação e mobilidade
depende das práticas corporais bem orientadas e acompanhadas pelo
profissional responsável, o educador físico, uma vez que o aluno está
inserido na escola, mas não tem um olhar diferenciado para a inclusão, logo
ela deixa de ser inclusiva e passa a ser excludente, privando-os das mais
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diversas possibilidades de aprendizado motor e intelectual que a escola e
as aulas de educação física podem proporcionar.
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CONTRIBUIÇÕES DA ORIENTAÇÃO E
MOBILIDADE NA LOCOMOÇÃO DIÁRIA DE
PESSOAS COM DEFICIÊNCIAVISUAL
Francisca Larissa Rodrigues de Almeida 1
Izabeli Sales Matos 2

1.

INTRODUÇÃO

A orientação e mobilidade (OM) pode proporcionar à pessoa com
deficiência visual benefícios como a independência, a segurança, a
autoconfiança e a inclusão socioeducacional.
De acordo com Teixeira (2008), a deficiência visual é uma limitação
ou perda das funções básicas do olho e do sistema visual, podendo ser
congênita ou adquirida e ainda classificada em cegueira, quando há perda
total ou resíduo mínimo da visão e baixa visão ou visão subnormal, quando
há existência de resíduo visual.
Pessoas com deficiência visual, congênita ou adquirida, podem
apresentar recusa em participar de um processo de OM ou utilizar a bengala
para sua locomoção diária. Tal fato pode estar relacionado com a não
aceitação da falta da visão do sujeito e também à superproteção exercida
por parte de muitas famílias em relação à pessoa com deficiência visual.
A pesquisa teve como questão a seguinte pergunta norteadora: quais as
contribuições e a relação dos alunos com deficiência visual a respeito da
orientação e mobilidade e o uso da bengala na sua locomoção diária?
Nosso objetivo foi refletir sobre as concepções dos alunos com
deficiência visual do Instituto Hélio Góes3 sobre as contribuições da
1 Graduada em Educação Física pelo IFCE- Canindé. Aluna do curso de Especialização em
Orientação e Mobilidade no IFCE.(f_larissa@hotmail.com)
2 Professora Orientadora Ms. em Educação pela Universidade Estadual do Ceará
(izabelimts@gmail.com).
3 O Instituto Hélio Góes é uma escola curricular reconhecida pelo Conselho Estadual de
Educação que atende na Educação Infantil, no Ensino Fundamental I e II, como também
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Orientação e Mobilidade para a locomoção diária. Além disso, objetiva-se
também identificar a importância da orientação e mobilidade e da bengala
para a locomoção do ponto de vista de alunos com deficiência visual e
também investigar suas percepções acerca da segurança e autonomia seja
no deslocamento em ambiente interno seja em ambiente externo.
Destaca-se para as discussões dos capítulos teóricos, autores
como Felippe (2001), Hoffaman e Seewald (2009) e Brasil (2003), os quais
discorrem sobre a Orientação e Mobilidade. Os referidos autores relatam
que a orientação e mobilidade é um processo que vai além da aprendizagem
do uso da bengala, pois ela possibilita à pessoa com deficiência visual a
aprendizagem para deslocar-se de forma independente nos mais diversos
espaços além de valorizar a construção da sua autonomia.
Acredita-se que, posteriormente, essas informações possam contribuir
para novas pesquisas e serem relevantes para aqueles que trabalham ou
convivem com pessoas com deficiência visual, bem como para a sociedade
em geral, por destacar a importância da orientação e mobilidade.
2.

DEFICIÊNCIA VISUAL: ABORDAGENS CONCEITUAIS

Segundo a OMS (2001), a deficiência visual é o não-funcionamento
ou funcionamento parcial do sistema fisiológico, estrutural e psicológico do
sistema visual, levando-o a uma incapacidade de enxergar.
A deficiência visual é distinguida por Brasil (2007) e Texeira (2008) em
cegueira quando existe a perda total, ou resíduo mínimo da visão, em que
o indivíduo tem somente a precisa aprender através do método Braille e de
meios de comunicação que não estejam relacionados com o uso da visão.
Quanto à baixa visão, caracteriza-se pela existência de um resíduo visual e
apresenta desde a capacidade de perceber luminosidade até o grau em que
a deficiência visual interfira ou limite seu desempenho. Sua aprendizagem
se dará através dos meios visuais, mesmo que sejam necessários recursos
especiais.
em sala de reabilitação que faz parte da Sociedade de Assistência aos Cegos - S A C,
fundada em 1942.
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Nesse sentido, a deficiência visual pode ser compreendida como uma
limitação ou alteração na visão que causa incapacidade de ver ou de ver
bem, sendo que a falta de função de alguma parte que completa os olhos
e as suas funções delimita as ações do indivíduo, ocasionando uma pessoa
com deficiência visual que conforme suas limitações há diferentes sistemas
de classificação, podendo variar de acordo com parâmetros educacionais,
médicos, legais e esportivos.
De acordo com Nunes e Lomônaco (2008), deficiência visual pode ser
vista em dois tipos de cegueira, a qual pode ser caracterizada como cegueira
congênita que ocorre antes ou durante o nascimento, manifestando-se
por distintas razões como lesões ou enfermidades acometidas pela mãe
no período de gestação ou pelo próprio feto. Ela pode ser adquirida ou
adventícia ao surgir em qualquer outro período da vida, ocasionada, em
especial, por doenças infecciosas, enfermidades sistêmicas e traumas
oculares.
Dessa maneira, para quem já nasceu com a deficiência, dependendo
da pessoa, a aceitação pode ser mais tranquila, pelo fato de ela nunca ter
conseguido enxergar. Já para quem perde a visão ao longo do tempo, a
aceitação pode ser um processo mais complicado, pois é muito difícil ter
um dia enxergado e agora ter que lidar com o fato de não conseguir ver.
Uma pesquisa divulgada pelo IPECE (2012) compilou os dados
estaduais e regionais do Censo 2010 do (IBGE) e apresentou que a
deficiência visual é a mais representativa no país atingindo 3,6% dos
brasileiros. Revelou ainda que, em relação aos demais estados, o Ceará é
o terceiro estado com maior número de pessoas com deficiência visual do
Nordeste, possuindo entre 1,8 milhões de pessoas no Ceará com algum
grau de deficiência visual, sendo que quase 25 mil se declararam cegos.
Boa parte da realidade é percebida por meio da visão, entretanto não
significa que as pessoas com deficiência visual estejam impossibilitadas de
conhecer e se relacionar com o mundo, elas interagem com o ambiente,
fazendo uso de outros sentidos, como a audição, tato ativo, a cinestesia, a
memória muscular, o sentido vestibular e o olfato.
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3.

ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE – CONCEPÇÕES E CAMINHOS
DE INCLUSÃO

A Orientação e Mobilidade está presente na rotina das pessoas,
videntes ou com deficiência visual, pois no dia a dia todos precisam se
deslocar de um lugar a outro, utilizando referências para se orientarem e
chegar ao caminho certo. (SANTOS; CASTRO, 2013).
Orientação, como conceitua Felippe (2001), é a capacidade de o
indivíduo perceber o ambiente que o cerca, estabelecendo as relações
corporais, espaciais e temporais com esse ambiente, através dos sentidos
remanescentes. Já mobilidade é a capacidade de se movimentar de forma
organizada e eficaz, reagindo a estímulos internos ou externos através da
utilização dos sentidos.
Por isso, é importante que a pessoa com deficiência visual possa
se movimentar de um ponto para outro e não apenas seguir rotas, mas
estar alerta, orientada em relação ao seu destino, sendo capaz de construir,
mesmo involuntariamente, um mapa mental dessa mudança.
O processo de OM, de acordo com Hoffmann e Seewald (2009), não
se resume apenas na aprendizagem do uso da bengala, ele é responsável
por envolver recursos e estratégias que auxiliam à locomoção, como um
conjunto de mais um elenco de técnicas que permitem ao seu usuário
conhecer, relacionar-se e deslocar-se de forma segura.
Fica notório que esses recursos ou estratégias são muito importantes,
pois ajudam às pessoas com deficiência visual a vivenciar ativamente os
espaços urbanos e a superar as dificuldades associadas à falta de visão.
Mendonça et al (2008) afirmam que a OM é importante na conquista
da independência locomotora e rotina das pessoas cegas ou com baixa
visão, pois as ajudam a construir o mapa cognitivo do espaço que os
rodeia e a deslocarem-se de forma orientada, utilizando-se recursos como
guia vidente (ajuda de outra pessoa), autoproteções (usando seu próprio
corpo), bengala longa (usando bengala), cão-guia, ajudas eletrônicas e
principalmente os sentidos remanescentes.
Francisca Larissa Rodrigues de Almeida | Izabeli Sales Matos

79

Desses recursos citados, talvez o mais conhecido tanto por pessoas
com deficiência visual como por videntes seja a bengala longa ou a bengala
dobrável. Especificamente para as pessoas cegas, ela, com o decorrer do
tempo, passou a ser um elemento fundamental ante a sua locomoção e
processo de OM.
Brasil (2003) caracteriza a bengala como uma extensão tátilcinestésica do corpo que permite ao cego explorar o mundo que o cerca,
dando-lhe a referência na identificação dos locais por onde caminha, riqueza
de informações vindas do solo, tais como desníveis, buracos e outros
obstáculos e proteção para possíveis choques contra objetos e pessoas.
Alcântara e Faria (2014) afirma que a bengala dobrável, por sua leveza,
é o tipo de bengala mais utilizada pelas pessoas com deficiência visual.
Ela possui uma haste articulada, que é interligada por um elástico, o qual
é passado por dentro dos gomos que são pequenos canos de alumínio
com encaixes que permitem suas junções, ficando preso à luva em uma
extremidade e à ponteira na outra formando ao todo um bastão com várias
divisões.
Com essas características, a bengala dobrável pode ser identificada
como uma bengala que não tem uma função ortopédica ou de sustentação,
mas de proteção, orientação e detecção das informações ambientais
captadas.
4.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O lócus da pesquisa, do tipo quanti-qualitativa, foi o Instituto Hélio
Góes em Fortaleza- CE, escolhido pelo fato de ser uma instituição de
referência estadual no atendimento e educação de alunos com deficiência
visual. Trata-se de um local que propiciaria a coleta de um corpus favorável
para o desenvolvimento desta pesquisa, já que lá existe o curso de
orientação e mobilidade para seus alunos.
O corpus desta pesquisa é formado pelas respostas obtidas nas
entrevistas feitas com 21 alunos com cegueira, matriculados no Instituto
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Hélio Góes. Os sujeitos são de faixa etária entre 12 a 25 anos, das turmas
de 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental II, de ambos os sexos, masculino e
feminino, sendo que 76,2% (n=16) possuem deficiência visual congênita e
23,8% (n=5) adquirida que foram incluídos na pesquisa ao concordarem em
participar mediante a entrega do com o Termo de Assentimento assinado e
terem a permissão dos pais ou responsáveis legais, mediante assinatura do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE.
A coleta de dados foi feita através de um questionário elaborado
pela pesquisadora e aplicado aos alunos que se encaixavam no perfil da
amostra da pesquisa. O questionário continha dez questões objetivas sobre
a relação dos alunos com a orientação, a importância desta modalidade
para a vida, assim como os sentimentos e a utilização de recursos.
Os aspectos éticos foram respeitados, conforme o estabelecido pelo
Conselho Nacional de Saúde (CNS), em conformidade com a Resolução nº
466/2012 no que se refere à pesquisa com seres humanos. Foi entregue
à Instituição um Termo de Anuência e o Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido (TCLE) aos pais/responsáveis pelos escolares, contendo
informações detalhadas e pormenorizadas sobre o objetivo da pesquisa.
Os dados coletados foram armazenados em um banco de dados no
Microsoft Excel 2007. Em seguida, foram analisados e expressos por meio
de porcentagem, bem como organizados em gráficos, para os quais foi
utilizado o programa SSPS Statistics 20 para posterior análise e discussão
dos resultados, conforme veremos no item seguinte.
5.

ANÁLISE DOS DADOS

A primeira indagação aos alunos foi em relação à participação deles
em algum curso de orientação e mobilidade feito enquanto aluno ou não
do Instituo Hélio Góes. O Gráfico 1 expõe que 81% (n=17) dos alunos com
deficiência visual afirmam já terem participado de um curso de Orientação e
Mobilidade e 19% (n= 4) afirmam ainda não ter participado.
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Gráfico 1- Relação dos alunos com a orientação e mobilidade

Indagação 1- Participação em curso de OM
Indagação 2- Importância dos conhecimentos obtidos em OM
Indagação 3- Aplicação dos conhecimentos obtidos em OM
Elaborado pela pesquisadora (2017)

Percebe-se que grande parte dos alunos pesquisados já participou
de algum curso de OM. Nesse sentido, o dado acima é bastante positivo,
pois a prática de OM é de grande valia para o dia a dia de pessoas com
deficiência visual, pois, segundo Hoffman (1999), a participação em cursos
que ensinam a utilização das técnicas de Orientação e Mobilidade (OM), em
qualquer faixa etária, oferece ao indivíduo cego instrumentos de adaptação
e estratégia para sua vivência e participação em diferentes estruturas,
atividades e situações do ambiente.
Nessa perspectiva, é fundamental a participação da pessoa com
deficiência visual, a fim de que ela possa ter vivências para relacionar-se
com o ambiente, assim como para que aprenda a utilizar seu corpo como
instrumento de captação de informações que podem servir de subsídios na
orientação.
A segunda indagação diz respeito à relevância dos saberes
obtidos através da OM para a locomoção de forma autônoma, como as
autoproteções, técnicas com uso de guia vidente e ouso de bengala. Como
representada também no (gráfico1), é possível observar que 76% (n=16)
alunos considerou importante o que foi aprendido no curso de OM.
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Para Santos e Castro (2013), o domínio e o manejo dos recursos
e técnicas de OM proporcionam a diversificação e a qualificação das
experiências locomotoras e, consequentemente, o exercício das habilidades
motoras e cognitivas. Essa atitude promove ainda o autoconhecimento e o
confronto diante das dificuldades, possibilitando o aumento da confiança
e da segurança em sua potencialidade, bem como a constatação das
limitações.
Nesse sentido, para que a pessoa com deficiência visual consiga
um bom desempenho em Orientação e Mobilidade e possa se locomover
com segurança, deverá compreender o seu meio ambiente, tornar familiar
novos meios ambientes, usar informações através de outros sentidos,
especialmente a audição, utilizar-se de guia com visão, autoproteções e
técnicas de bengala.
Na terceira indagação, buscou-se entender a aplicabilidade dos
conhecimentos adquiridos no curso de Orientação e Mobilidade para a
locomoção dos alunos, público-alvo desta investigação. Representada no
gráfico 1, pode-se observar que 86% (n=18) dos alunos reconheceram que a
aprendizagem obtida no curso de OM está sendo aplicado no seu dia a dia.
Novi (1996) afirma que as noções básicas de orientação e mobilidade
são de grande valor para as pessoas com deficiência visual, pois, através
dos cursos, pessoas com deficiência visual passam a demonstrar segurança
e independência nas atividades com auxílio da bengala e suas técnicas,
resgatando, dessa forma, sua mobilidade de forma autônoma.
Nessa perspectiva, podemos perceber que a pessoa com deficiência
visual, ao fazer uso de recursos com segurança e dominar bem as técnicas
para sua locomoção, demonstra que sua orientação e mobilidade está
fortalecendo sua autonomia na locomoção, autoconfiança, aumento da
autoestima, sendo um facilitador na sua integração social e um grande
auxílio na busca pelo direito de ir e vir, participando do gozo dos direitos
civis.
No gráfico 2 é retratada a indagação 4 sobre o receio do aluno de
locomover-se de maneira independente em alguns espaços. Percebe-se
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que 62% (n=13) dos alunos responderam não sentirem receio, enquanto
uma porcentagem de 38% (n=8) respondeu que sim. Os dados demonstram
que o resgate da confiança em si mesmo e em se deslocar sozinho está
bem presente na vida dos alunos pesquisados.
Para Aciem e Mazzotta (2013), a pessoa com deficiência visual
necessita de segurança e autonomia, de tal maneira que as encorajem à
independência pessoal e à liberdade prevista na Constituição Federal de
1988, com o direito pleno ao exercício da cidadania.
Diante disso, para caminharem sozinhos, as pessoas com deficiência
visual, além de necessitarem de conhecimentos técnicas de OM, precisam
de coragem e desinibição, pois, assim como qualquer outra, são capazes de
locomoverem-se com independência utilizando mecanismos de localização
como pontos de referência desde sonoros até olfativos.
Gráfico 2- Sentimentos relacionados à OM

Indagação 4 - Receio de se locomover sozinho
Indagação 5- Constrangimento em pedir ajuda para atravessar a rua
Indagação 6- Constrangimento em pedir ajuda para alguma tarefa
Elaborado pela pesquisadora (2017)

Posteriormente, quando indagados acerca do item 5, sobre sentiremse constrangidos ao solicitar ajuda para atravessar a rua, nota-se pelo gráfico
2 que 86% (n=18) dos alunos responderam não se sentirem constrangidos,
enquanto 14% (n=3) responderam que sim.
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Segundo Garcia (2003), para as pessoas com deficiência visual,
desistir de atravessar uma rua pode significar deixar de realizar as atividades
mínimas do dia a dia de qualquer cidadão como sair para trabalhar, passear,
ir à padaria, equivalendo a deixar de viver como uma pessoa normal.
O fato de não se sentir constrangido ao pedir ajuda para atravessar
a rua é um forte indício de como a pessoa cega encara o fato de solicitar
ajuda, ou seja, como uma ação normal do dia a dia.
Quando indagados acerca do sexto item, constrangimento em pedir
ajuda a alguém para realizar alguma tarefa, percebe-se, através do gráfico
2, que 71% (n=15) dos alunos afirmaram que sim, enquanto 29% (n=6)
responderam que não.
Segundo os estudos de Santos e Castro (2013), os contatos pessoais
vão além da ampliação das relações sociais, pois eles proporcionam às
pessoas com deficiência visual a chance de aperfeiçoar as habilidades
comunicativas.
Nessa perspectiva, o fato de pedir ajuda possibilita uma aproximação
natural das pessoas, fato que torna possível a interação, principalmente as
verbais, em razão da necessidade de solicitar informação ou auxílio.
Na sétima indagação, foi questionado sobre o uso da tecnologia
assistiva de grande contribuição para o deslocamento e utilização das
técnicas de OM para identificação de obstáculos, a bengala longa ou a
dobrável. Como expressos no gráfico 3, 76% (n=16) dos alunos afirmaram
utilizá-la, enquanto 24% (n=5) responderam negativamente ao seu uso,
ficando notório que ainda existe uma porcentagem de pessoas com
deficiência visual que por algum motivo não faz uso da bengala.
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Gráfico 3-Relação dos alunos com a bengala

Indagação 7-Uso da bengala no dia a dia
Indagação 8- Constrangimento em utilizar a bengala anos atrás
Indagação 9-Constrangimento em utilizar a bengala nos dias atuais
Elaborado pela pesquisadora (2017)

Ainda no gráfico 3, referindo-se ao item 8 do questionário, quando
perguntados sobre já terem se sentido constrangidos ao usar a bengala no
dia a dia, 57% (n=12) dos alunos entrevistados relataram que não tiveram
esse sentimento, enquanto 43% (n=9) responderam afirmativamente já
terem tido.
Posteriormente, na indagação 9, referindo-se aos dias atuais,
investigamos a existência do constrangimento ao utilizar a bengala. Com
efeito, pode-se observar no gráfico 3 que houve um aumento no número de
alunos que responderam não se sentirem constrangidos sendo 81% (n=17),
enquanto percebemos que 19% (n=4) afirmaram ainda possuir vergonha do
uso dessa tecnologia.
Estabel et al. (2006) apontam a bengala e os óculos escuros como
símbolos que caracterizam uma pessoa com limitação visual. Isso pode
ser notório quando uma pessoa com deficiência visual sem alterações
anatômicas nos olhos solicita ajuda para atravessar a rua. Esta ajuda pode
lhe ser negada, porém, se ela estiver com a bengala, será reconhecida e
identificada como uma pessoa com deficiência com base nos símbolos.
A bengala, ao longo do tempo, tornou-se o símbolo universal da
deficiência visual, que identifica seu usuário carregando características a
de auxiliar e ainda sinaliza a locomoção independente. O fato de se sentir
constrangido usando bengala pode estar relacionado a vários fatores,
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um deles é a cegueira adquirida, na qual o cego vai reaprender a viver de
maneira autônoma.
A décima indagação sobre o nível de importância que a pessoa com
deficiência visual atribui para a bengala em sua locomoção, no gráfico 4,
percebe-se que 81%(n=18) considera muito importante o papel da bengala
na sua rotina diária e nas tarefas que precisa realizar, enquanto 19% (n=3)
consideram-na pouco importante.
Gráfico 4- Importância da bengala para os alunos

Elaborado pela pesquisadora (2017)

Os estudos de Giacomini et al (2010) afirmam que a bengala é símbolo
de vitória e independência para aqueles que a usam, pois foi com ela que o
cego conquistou não só a sua independência e autonomia, mas conquistou
também o respeito de ser um cidadão atuante, pronto a ingressar na
faculdade e no mercado de trabalho, assim também como a admiração
das pessoas.
Nessa perspectiva, a bengala é, certamente, um dos principais meios
de acessibilidade e o mais importante recurso de mobilidade para a pessoa
com deficiência visual, tornando-o independente e trazendo a segurança
necessária no seu dia a dia.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Baseado nos resultados obtidos ficou evidente que a aprendizagem
da orientação e mobilidade, através da participação em cursos de OM, é
essencial para as pessoas com deficiência visual, pois contribui de maneira
significativa na estimulação de seus sentidos remanescentes, permitindoos utilizar o tato, a audição, o olfato e seu resíduo visual assim como os
conhecimentos aprendidos de forma eficiente em todas as atividades,
garantindo a organização do seu conhecimento e o deslocamento dentro
do espaço que a rodeia.
Destaca-se ainda o fato de os dados da pesquisa evidenciarem que a
relação entre os alunos com a tecnologia assistiva, a bengala, é positiva, fato
que corrobora com o pensamento de que a bengala não simboliza somente a
identificação da deficiência visual, mas também representa a busca do direito
de ir e vir garantido pela Constituição Federal Brasileira de 1988.
Nesta perspectiva a pesquisa buscou fomentar reflexões que, de
certa forma, possam realçar a importância da orientação e mobilidade e de
cursos de formação em OM para a construção da autonomia no caminhar
da pessoa com deficiência visual, fortalecendo a necessidade de ações de
políticas públicas que venham atender esses alunos de forma mais ampla e
favorável, assim como para erradicar barreiras arquitetônicas e atitudinais,
empecilhos para a utilização e prática da OM na vida diária.
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ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS PARA INCLUSÃO
ESCOLAR DE CRIANÇAS COM BAIXA VISÃO
Francisco Helion Pereira Oliveira
Débora Liberato Arruda Hissa
INTRODUÇÃO
A inclusão de alunos com deficiência visual, mais especificamente
com baixa visão ainda é um assunto polêmico na área da educação, já que
são diversas as questões precisas na medida em que as práticas inclusivas
são colocadas em debate. Por isso, é nesse contexto que nasce o objeto
de estudo desse trabalho, o qual pretende fazer uma investigação sobre
as estratégias específicas dos professores para incluir as crianças que
apresentam um quadro de baixa visão nas atividades diárias da sala de
aula.
A justificativa da realização desta investigação se deu em decorrência
do acompanhamento que realizo uma vez por semana na sala multifuncional
de uma escola municipal de São Gonçalo do Amarante – CE a um aluno
com baixa visão que frequenta o sexto ano. Nesse contexto, é possível
observar a grande dificuldade que a criança apresenta em realizar algumas
atividades.
A problemática a ser investigada perpassa pela seguinte indagação:
quais as estratégias pedagógicas específicas utilizadas pelos docentes na
promoção de ensino-aprendizagem de alunos com baixa visão nas escolas
municipais de São Gonçalo do Amarante – CE?
O presente artigo tem como objetivo geral investigar estratégias
pedagógicas específicas utilizadas pelos docentes do ensino fundamental
regular na inclusão escolar de alunos com baixa visão e apresenta como
específico: Verificar se os professores utilizam práticas pedagógicas
adequadas para a aprendizagem de alunos com baixa visão; identificar as
características da baixa visão.
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Este estudo usou como aporte teórico autores como Correia (1999);
Tavares (2012); Sousa (2015), entre outros que discorrem sobre a inclusão
e a deficiência visual. Foi realizada também uma pesquisa de campo a
fim de identificar se os professores usam estratégias específicas para o
ensino dos conteúdos aos alunos com baixa visão e conhecer quais seriam
as estratégias empregadas. A coleta de dados foi feita por meio de um
questionário semiestruturado, direcionado a dez professoras com nove
perguntas diretas.
1

ASPECTOS HISTÓRICOS DE EXCLUSÃO DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA

A história sobre inclusão evidencia diversas fases em diferentes épocas
e culturas da sociedade em todo o mundo. Conforme Correia (1999), na
Idade Antiga, a Grécia sofreu uma fase de enorme exclusão social, onde
as crianças que nasciam com alguma forma de deficiência eram deixadas
desamparadas ou mesmo mortas, sem direitos de conviver em sociedade.
Era costume de alguns povos eliminar aqueles que não
tinham utilidade para o trabalho e para a guerra. [...]
estas práticas não são mais utilizadas, nem as leis atuais
trazem determinações tão repulsivas. No entanto, restam
desse passado histórico o preconceito, a discriminação
e a indiferença de um mundo moldado para a perfeição,
onde o diferente enfrenta a exclusão (COUTINHO, 2003
p. 74 apud SOUSA, 2015 p. 263).

Tais providências eram adotadas para assegurar a existência do
grupo, já que as pessoas com deficiência, não poderiam contribuir de
alguma forma, pelo menos na visão desses povos, e ainda dependiam de
outras pessoas para seu sustento e também proteção.
Em outros relatos podem ser lidos sobre sacrifícios ou mesmo a
respeito do abandono ou do ato de manter as crianças com deficiência
escondidas, segundo a fala de Platão (s.d apud RIBEIRO; BEZERRA;
HOLANDA, 2015 p. 23): “Quanto aos filhos dos sujeitos sem valor e aos
92

Orientação e Mobilidade: Ensaios

que foram mal constituídos de nascença, as autoridades os esconderão,
como convém, num lugar secreto que não deve ser divulgado”. Observase que a história aponta diversos episódios que marcaram o processo de
exclusão praticado contra o ser humano desde as primeiras civilizações.
No conteúdo a seguir está sendo abordada a temática baixa visão e suas
características.
2

PROCESSO DE APRENDIZAGEM
DEFICIÊNCIA VISUAL: BAIXA VISÃO

DAS

PESSOAS

COM

É considerada baixa visão, e também chamada de visão subnormal, a
alteração da capacidade funcional da visão decorrente de inúmeros fatores
isolados ou associados, tais como baixa acuidade visual significativa, redução
importante do campo visual, dificuldades de adaptação à luz e ao escuro e
para a percepção de cores, alterações corticais e/ou de sensibilidade aos
contrastes que interferem ou limitam o desempenho individual da pessoa
(LAPLANE; BATISTA, 2008).
A escola é um ambiente de interação e apresenta uma
variedade de situações pedagógicas, onde no processo de inclusão
o espaço educacional precisa ficar atento a todas as circunstâncias e
oportunidades para a efetivação da aprendizagem. Segundo Ochaíta
e Espinosa (2004), é preciso adequar práticas pedagógicas e levar em
consideração que os alunos com baixa visão são capazes de realizar
as atividades propostas a todos. Para isso, se faz necessário conhecer
cada aluno e suas particularidades, para que seja aproveitada toda sua
potencialidade. É importante saber que
Desde seus primeiros dias, as crianças cegas e
deficientes visuais dispõem de sistemas alternativos
para a visão suficientes para interagir com os adultos,
desde que estes saibam interpretar as vias alternativas
de que a criança dispõe para conhecê-los e comunicarse com eles (OCHAÍTA; ESPINOSA, 2004, p. 163).

Por isso os professores precisam compreender como os alunos com
baixa visão conseguem enxergar, pois só assim serão capazes de aplicar
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algumas práticas pedagógicas adequadas para a socialização na sala de
aula e para aprendizagem dos conteúdos.
Uma prática que pode contribuir bastante na aprendizagem dos alunos
com baixa visão é o emprego das tecnologias assistivas que permitem mais
acesso a comunicação e a inclusão desses alunos no meio social.
A tecnologia assistiva a cada dia vem se tornando uma ferramenta
importante para a prática pedagógica e seu emprego é um instrumento
eficiente de interação e também de inclusão social, que permite a aquisição
de diferentes habilidades aos alunos com deficiência (LÉVY, 2010).
A definição para tecnologia assistiva foi formulada pelo Comitê de
Ajudas Técnicas, da Secretária Especial dos Direitos Humanos da Presidência
da República numa reunião em 14 de dezembro de 2002, trata-se de
uma área do conhecimento, de característica
interdisciplinar, que engloba produtos, recursos,
metodologias, estratégias, práticas e serviços ou
objetivam promover a funcionalidade, relacionada à
atividade e participação, de pessoas com deficiências,
incapacidades ou mobilidade realizadas visando sua
autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão
social (BRASIL, 2002, p, 26).

A tecnologia assistiva então se trata de subsídios que podem beneficiar
a aprendizagem dos alunos com deficiência por meio de ferramentas
tecnológicas. Entretanto a definição citada vem sofrendo atualizações e se
reformulando, por causa de sua relevância e abrangência, uma vez que
contribui para a garantia de inclusão da pessoa com deficiência. Com isso,
a tecnologia assistiva está sempre em um processo de sistematização.
A tecnologia assistiva é empregada para identificar todos os serviços
e recursos que favorecem na melhoria e adaptação das habilidades da
pessoa com deficiência ou não e com isso colabora na promoção de uma
vida mais independente. Conforme Lévy (2010) a tecnologia assistiva tem
como expressões sinônimas, “Ajudas Técnicas” e “Tecnologia de Apoio”.
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Elas foram elaboradas para deixar a disposição dos alunos com deficiência
materiais que ajudem a ampliação de suas habilidades funcionais.
O Ministério da Educação criou em 2002 o Portal de Ajudas Técnicas,
onde podem ser vistos Recursos Pedagógicos Adaptados. Em 2006,
o mesmo Portal inclui em seu conteúdo de estudo os Recursos para
Comunicação Alternativa (BRASIL, 2002; 2006). No decorrer da pesquisa,
não foram encontradas informações sobre a inclusão de novos recursos
para a comunicação alternativa depois do ano de 2006 no Portal de Ajudas
Técnicas.
Sabe-se que atualmente a tecnologia assistiva na educação já se
tornou uma realidade, não se restringindo apenas a recursos na sala de
aula, mas sim estando presente a todo ambiente da escola. Por isso,
todos possuem a responsabilidade de preparar um ambiente acessível e
de inclusão, a fim de suprir as barreiras arquitetônicas e as atitudinais. As
barreiras arquitetônicas são definidas pela Lei n. 10.098 de 19 de dezembro
de 2000 no Art. 2º II, como sendo
Qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o
acesso, a liberdade de movimento e a circulação com
segurança das pessoas, classificadas em urbanísticas:
as existentes nas vias públicas e nos espaços de uso
público; barreiras arquitetônicas na urbanização: existem
no interior de edifícios públicos e privados; barreiras
arquitetônicas nos transportes: presentes nos meios de
transportes (BRASIL, 2000).

Conforme Tavares (2012), as atitudinais são barreiras sociais causadas
e sustentadas através de ações, supressões e formas de expressões
elaboradas no decorrer da humanidade, num processo que abrange
conhecimentos, sentimentos e adoção de atitudes contra a pessoa com
deficiência ou não, trazendo como consequência desrespeito ou imposição
de obstáculo aos direitos do indivíduo, restringindo ou mesmo incapacitando
aquela pessoa para exercer seus direitos e deveres. Essas barreiras se
tornam abstratas para quem as determina e concretas para quem lida com
seus efeitos.
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3

METODOLOGIA: Contextualização da pesquisa

A coleta de dados foi feita por meio de um questionário semiestruturado,
que é um roteiro a ser seguido, onde os entrevistados tiveram a liberdade
para responder ou não as questões, direcionado ao professor que possui
alunos com baixa visão em sala de aula. Foram feitas perguntas diretas
sobre a perspectiva do professor no acompanhamento do aluno com
deficiência visual e a respeito da inclusão.
Participaram dessa pesquisa dez professoras, todas mulheres, pelo
fato de terem em suas salas alunos com o tipo de deficiência especificado
nessa pesquisa. A coleta de dados aconteceu em quatro escolas do
município de São Gonçalo do Amarante - CE. A escolha destas escolas se
deu pelo fato de que nelas estar matriculados alunos que possuem baixa
visão.
O questionário foi direcionado a duas professoras de cada aluno com
baixa visão, uma da disciplina de Língua Portuguesa e outra de Matemática,
totalizando dez questionários. A escolha dessas professoras se deu
pelo fato de terem mais aulas nas turmas. As perguntas do questionário
versavam sobre a educação inclusiva de modo geral, onde foi perguntado
se a professora possuía alguma formação na área de educação inclusiva,
também a mesma considerava apta de trabalhar com a criança com baixa
visão, preparava aulas e incluía esse aluno em diferentes momentos das
atividades no favorecimento da interação, em algum momento usa e aplica
estratégias específicas na realização das atividades, a escola promove
debates e discute com os demais professores o processo de inclusão
escolar.
As visitas nas escolas foram realizadas durante o mês de junho
de 2017, onde aconteceu uma conversa com cada professora sobre a
temática e sobre as ações de como conduziam as aulas e tratavam o aluno,
foi deixado um questionário a ser respondido, que depois foi devolvido ao
pesquisador.
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4

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção, são apresentados e discutidos os dados coletados
na pesquisa de campo. Inicialmente vê-se a descrição do perfil dos
respondentes no quadro a seguir, depois os resultados e comentários das
perguntas feitas a cada sujeito docente.
QUADRO 1: Perfil dos respondentes da pesquisa
Faixa etária

Nível de escolaridade

Experiência
docente

25 – 30
anos

3 pessoas

Graduação

3 pessoas

1–5
anos

1 pessoa

31 – 35
anos

2 pessoas

Especialização

7 pessoas

6 – 10
anos

6
pessoas

36 – 40
anos

3 pessoas

Mestrado

0

11 – 15
anos

1 pessoa

Acima de 40

2 pessoas

Doutorado

0

16 – 20
anos

1 pessoa

-

-

-

-

Acima
de 21

1 pessoa

FONTE: Elaborado pelo autor (2017).

Foram aplicadas nove perguntas para cinco professoras que lecionam
Português e cinco da disciplina de Matemática, por se tratarem dos
professores que possuem a carga horária maior com as turmas, distribuídas
em quatro escolas no município de São Gonçalo do Amarante/CE.
A primeira indagação feita versa sobre a formação das educadoras.
Perguntou-se se a educadora tinha formação na área da educação inclusiva.
Das dez professoras, apenas uma respondeu que possui qualificação na
área em que está atuando na educação.
A segunda pergunta questionou às respondentes se as elas estão
aptas a trabalhar com a educação inclusiva. Pelas respostas analisadas,
viu-se que apenas duas das dez se sentem seguras quanto ao tema.
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Assim, faz-se necessário repensar o local em que estas professoras estão
inseridas e se a escola deve repensar nesse contexto, pelo fato de trabalhar
com educação inclusiva envolver dinamismo, confiança e dedicação do
profissional para que o aluno se sinta preparado diante daquele contexto
em que ele está vivenciando.
A terceira pergunta desejou saber se as professoras incluem os
alunos com baixa visão nas aulas. Nove responderam que sim, mas não
ofereceram os tipos de estratégias específicas que utilizam para isso, assim
não é possível saber se envolve a falta de qualificação ou apenas por não
sentirem confiança em falar que desenvolve alguma prática para isso. A
professora que respondeu não, deixou transparecer que não se identifica
com o assunto e reluta na aceitação do aluno com deficiência em sua sala.
A pergunta seguinte quis saber se as professoras pesquisam sobre
a deficiência do aluno, causas e efeitos. Nove delas responderam que sim.
Dessa forma, ficam mais conscientes com que tipo de deficiência estão
lidando e de que forma, mesmo que sem qualificação, podem contribuir
para uma melhor formação daquela criança. A entrevistada que respondeu
não, demonstrou insegurança com a presença da criança na sala e não tem
interesse de se aprofundar na deficiência dela.
A quinta indagação desejou saber se as professoras incentivam o
aluno a participar das atividades a fim de promover a interação. As dez
docentes responderam que sim. Observou-se que elas possuem o interesse
de ajudar os alunos.
A pergunta seis questiona as professoras se provocam no aluno o
desejo de independência e autonomia na realização das atividades. As dez
responderam que sim. A autonomia é extremamente importante, pelo fato
de que esse aluno precisa ser inserido em diversos âmbitos não somente
na escola.
A sétima pergunta foi a seguinte: faz adaptações dos conteúdos
conforme as habilidades do aluno? Nove responderam que sim. Preocupamse com a aprendizagem da criança, já a professora que respondeu não
se mostrou indiferente à aplicação de estratégias específicas que possam
colaborar com o desenvolvimento educacional do aluno, deixando a
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entender que tanto faz o aluno fazer a atividade, aprender ou não, pois, em
seu ponto de vista, a deficiência atrapalha esse desenvolvimento. Porém
isso não pode ser levado em consideração, pois a deficiência do aluno não
atrapalha seus conhecimentos cognitivos.
A penúltima questão refletiu se a educação inclusiva é discutida e
trabalhada entre professores e a gestão escolar. Todas as dez professoras
responderam que sim. O trabalho em equipe colabora na melhoria dos
resultados e na escolha de estratégias mais adequadas a serem usadas.
A última questão indagou se as professoras verificam os conhecimentos
prévios do aluno sobre o assunto que será abordado na aula? Todas as
professoras responderam que fazem um levantamento prévio.
Após a análise dos resultados, entende-se que as professoras,
mesmo não tendo uma formação voltada para a educação inclusiva e não
estando seguras em trabalhar com alunos com deficiência, nesse caso com
baixa visão, apresentam interesse em conhecerem mais sobre a educação
inclusiva.
É possível observar que, mesmo com as dificuldades que surgem,
desde o impacto de ter um aluno com deficiência em sala e os recursos
escassos, a maior parte delas procura usar estratégias adequadas para
a aprendizagem do aluno, através da adaptação dos conteúdos, usando
recursos como ampliação, ou ainda a leitura do material, incentivando a
interação e a participação por meio de atividades em grupo, bem como
de forma individual com a intenção do aluno obter sua autonomia e
autoconfiança.
Um ponto importante que merece destaque é a iniciativa da gestão
escolar em promover durante seus coletivos de estudo debates, sobre a
educação inclusiva e a aplicação das propostas de ensino que beneficiem
todos os alunos com baixa visão.
As professoras buscam identificar o que o aluno com baixa visão traz
de conhecimento sobre o assunto a ser abordado, a fim de que seja possível
o planejamento de propostas pedagógicas eficientes à sua aprendizagem.
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Verificou-se, no decorrer dos encontros com os participantes da
pesquisa, que eles apresentam estratégias específicas direcionadas à
inclusão do aluno com baixa visão, mas sim propostas pedagógicas que
surgem durante o coletivo de estudo entre professores, professores da
sala multifuncional e gestão escolar, que buscam recursos adequados para
serem usados na sala de aula.
Ainda sobre os recursos, os docentes discorrem que têm poucos
conhecimentos sobre as tecnologias assistivas que poderiam contribuir na
aprendizagem desses alunos e que, devido ao tempo ser escasso, não
encontram meios tão eficientes para a inclusão, autonomia e interação
global do aluno com baixa visão.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Depois de percorrer uma longa trajetória, entre campo e teorias,
a fim de conhecer o ambiente escolar referente a práticas pedagógicas
específicas usadas por professoras em suas aulas para a interação e
desenvolvimento de alunos com baixa visão, constatou-se que o processo
de ensino aprendizagem de modo geral precisa passar por transformações,
nas quais os professores devem ser motivados a buscar formações na área
da educação inclusiva.
O conhecimento da importância da inclusão, sobretudo a respeito
da baixa visão em geral é identificado pela maioria dos professores como
um tema que repercute de forma social, e que constantemente precisa ser
debatido nos coletivos de estudo, com a intenção de elaborar propostas
pedagógicas específicas que favoreçam o melhor desempenho dos alunos
com baixa visão. Nesse contexto, faz-se necessária a adoção de medidas
eficazes para que a instituição escolar possa atuar como produtora de novas
idéias e pensamentos, conduzindo, combatendo, desmistificando uma
visão que a pessoa com deficiência não é um ser capaz de se desenvolver.
O aluno com baixa visão tem suas particularidades, entretanto, com
a colaboração de todos, com a prática de estratégias que respeitem suas
limitações, a aprendizagem vai acontecer de forma adequada e este, por
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sua vez, terá condições de ser um sujeito autônomo e capaz de viver em
sociedade.
Enfim, a atitude da comunidade escolar em valorizar a educação
inclusiva já é um importante passo para adoção de medidas que beneficiem
a aprendizagem desses alunos que possuem seus direitos garantidos por
Lei. É claro que as políticas públicas de práticas inclusivas ainda precisam
ser melhoradas, pois faltam muitas ações para que resultados satisfatórios
sejam atingidos, e é preciso do apoio de todas as esferas da sociedade.
Entende-se que este trabalho sobre o uso de propostas pedagógicas
adequadas direcionadas aos alunos que apresentam baixa visão não se
finaliza aqui, pois se tem um longo caminho a ser percorrido, e espera-se
que este estudo possa contribuir para a realização de outras pesquisas.
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ACESSIBILIDADE PARA DEFICIENTES
VISUAIS NO AMBIENTE VIRTUAL DE
APRENDIZAGEM ACCESSIBLE LEARNING
Francisco Tearle de Oliveira Pinheiro
Ana Cláudia Uchoa de Araújo
INTRODUÇÃO
No Brasil, existem cerca de 45 milhões de pessoas com deficiência
(PCD) (IBGE, 2010). Essa parcela da população enfrenta dificuldades na
obtenção de formação profissional e o acesso aos recursos tecnológicos
pode auxiliar na melhoria do processo de aprendizagem.
No que diz respeito à deficiência visual (DV), estima-se que, no Brasil
existem mais de 6,5 milhões de pessoas que têm alguma deficiência visual,
cegos ou de baixa-visão (IBGE, 2010). Apesar do incentivo das políticas
públicas, a inclusão de deficientes visuais na rede de ensino ainda é um
desafio a ser vencido. Além das dificuldades relacionadas à adaptação de
material, existem ainda os problemas de acessibilidade para se locomover
nas cidades.
Diante das dificuldades citadas, apresenta-se a Educação a Distância
como uma modalidade que pode contribuir com a formação de deficientes
visuais, visto que o estudante não precisa se deslocar a um centro de
ensino e pode realizar seus estudos em tempo remoto. No entanto, faz-se
necessária a adaptação dos recursos tecnológicos utilizados nos cursos a
distância, a fim de que se tornem acessíveis para esse público.
A partir desse contexto, o presente trabalho tem como objetivo geral
descrever as adequações realizadas no ambiente virtual de aprendizagem
Accessible Learning, com o intuito de tornar os recursos tecnológicos da
plataforma acessíveis para os deficientes visuais. Os objetivos específicos
contemplam descrever as funcionalidades e características das ferramentas
existentes na plataforma em estudo e apresentar o processo de adaptação
da plataforma para o público deficiente visual.
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Os aportes teóricos abordados nesta pesquisa, sobretudo as
Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG 2.0, 2014), revelam
a importância de se pensar em sistemas acessíveis para deficientes visuais
como forma de inclusão.
Este artigo está organizado em seções. Na seção 1, apresentamos
uma breve panorâmica de trabalhos relacionados ao campo da tecnologia
assistiva (termo utilizado para identificar todo arsenal de recursos e serviços
que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de
pessoas com deficiência e consequentemente promover vida independente
e inclusão, conforme Bersch e Tonolli (2006)). Em seguida, trataremos dos
recursos disponíveis na plataforma Accessible Learning e abordaremos o
histórico do sistema na promoção da acessibilidade para pessoas com
deficiência. A seção 2 apresenta a metodologia utilizada neste trabalho, que
consiste em uma pesquisa qualitativa, de cunho exploratório e descritivo.
Para concluir, a seção 3 explicita os resultados e as discussões e, na seção
4, são apresentadas as considerações finais deste artigo.
1.

AS TECNOLOGIAS ASSISTIVAS E OS AMBIENTES VIRTUAIS: O
ACCESSIBLE LEARNING

Nesta seção se discute sobre as tecnologias que auxiliam as
pessoas com deficiência visual, bem como se apresentam as diretrizes de
acessibilidade ao conteúdo web. Por fim, se apresenta o Ambiente Virtual
de Aprendizagem Accessible Learning com destaque para o seus recursos
e ferramentas.
1.1 Tecnologias assistivas
As tecnologias surgiram e se desenvolveram diante da necessidade
humana de tornar mais simples as atividades do cotidiano. Quando se trata
de pessoas com alguma limitação, as tecnologias são primordiais para
promover qualidade de vida e independência, permitindo a materialização
de uma ação desejada, que até então estava inacessível.
Segundo Oliveira e Farias (2016, p.80), tecnologia assistiva é um
termo ainda novo que pode ser definido como produtos, metodologias e
104

Orientação e Mobilidade: Ensaios

serviços que objetivam promover a autonomia, qualidade de vida e inclusão
social das pessoas com deficiência”. Compreende-se por tecnologia
assistiva qualquer produto que potencialize ou mantenha as capacidades
das pessoas com deficiência, tais como livros, controle remoto, telefones
celulares, carros, entre outros.
No campo das tecnologias assistivas na web, utilizam-se, em
busca de um padrão universal de conteúdos para a web, as Diretrizes de
Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG 2.0), de 2008, recomendadas
pela World Wide Web Consortium (W3C), organização de padronização
da web, fundada em 1994, nos Estados Unidos, por empresas, órgãos
governamentais e organizações independentes. A WCAG 2.0 é composta
por quatro princípios que constituem a promoção da acessibilidade da Web:
perceptível, operável, compreensível e robusta. Esses princípios elencam
12 diretrizes para tornar os conteúdos mais acessíveis para usuários que
apresentam alguma deficiência conforme se pode ver no quadro a seguir:

Quadro 1 – Princípios e Diretrizes da WCAG 2.0

Princípios

Perceptível

Diretrizes
−− Fornecer alternativas textuais para qualquer
conteúdo não textual
−− Fornecer alternativas para multimídia
−− Criar conteúdo que possa ser apresentado de modos
diferentes sem perder informação ou estrutura
−− Tornar mais fácil aos usuários a visualização e
audição de conteúdos, incluindo as separações das
camadas da frente e de fundo
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Operável

−− Fazer com que todas as funcionalidades estejam
disponíveis no teclado
−− Prover tempo suficiente para os usuários lerem e
usarem o conteúdo
−− Não projetar conteúdo de uma forma conhecida por
causar ataques epilépticos
−− Prover formas de ajudar os usuários a navegar,
localizar conteúdos e determinar onde se encontram

Compreensível

−− Tornar o conteúdo de texto legível e compreensível
−− Fazer com que as páginas da web apareçam e
funcionem de modo previsível
−− Ajudar os usuários a evitar e corrigir erros

Robusto

−− Maximizar a compatibilidade entre os atuais e
futuros agentes do usuário, incluindo os recursos de
tecnologia assistiva

Fonte:http://emag.governoeletronico.gov.br/cursoconteudista/
desenvolvimentoweb/recomendacoesde-acessibilidade-wcag2.html

Diante do exposto nas diretrizes, percebe-se a necessidade de
investimentos em tecnologias capazes de atender a um grande número de
PcD, desenvolvendo de maneira adequada suas habilidades e contornando
suas deficiências. A seguir, será apresentada a plataforma Accessible
Learning.
1.2 A Plataforma Accessible Learning
Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) surgiram na década
de 80 com a proposta de criar uma sala de aula virtual que agregasse
diversas ferramentas que incentivam a autonomia e a construção coletiva
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do conhecimento. De acordo com Almeida, Ambientes Virtuais de
Aprendizagem são
[...] sistemas computacionais disponíveis na internet,
destinados ao suporte de atividades mediadas pelas
tecnologias de informação e comunicação. Essas
plataformas permitem integrar múltiplas mídias,
linguagens e recursos, apresentar informações de
maneira organizada, desenvolver interações entre
pessoas e objetos de conhecimento, elaborar e socializar
produções tendo em vista atingir determinados objetivos.
(ALMEIDA, 2003, p. 331)

Atualmente, existem variados tipos e modelos de Ambientes Virtuais
de Aprendizagem disponíveis, pagos ou gratuitos, como o Moodle, Solar,
Teleduc, Blackboard, entre outros. Dentre as plataformas existentes, será
analisado nesta pesquisa o Accessible Learning, criado em 2014 a partir
de uma parceria entre um laboratório privado de educação a distância para
pessoas com deficiência e uma universidade pública do Estado do Ceará. O
ambiente possui diversos cursos e ferramentas agregadas, a fim de facilitar
a aprendizagem do aluno e tornar o ensino acessível a todos os usuários.
Desde a concepção da plataforma, a equipe de desenvolvimento,
baseada nas orientações da WCAG 2.0, implementou diversos recursos,
a fim de melhorar as práticas de acessibilidade, tais como: lista de teclas
de atalho e comando de voz, teclado virtual, alto contraste, adaptação do
tamanho da fonte (aumento, tamanho padrão e redução), comando de
voz, conteúdos disponibilizados em vídeo de libras, além de um ícone para
esclarecimento das dúvidas mais frequentes dos alunos. Os botões que
representam a sequência descrita podem ser visualizados na figura 1:
Figura 1: Menu de acessibilidade

Fonte: Accessible Learning
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Dentre os recursos disponíveis, destaca-se para o público deficiente
visual a lista de tecla de atalho que conduz o aluno para o local que busca
dentro da plataforma. Tem-se ainda o recurso definido como comando de
voz, que possibilita ao aluno realizar um registro oral e enviá-lo ao tutor por
meio da plataforma virtual. Além disso, o aluno que possui baixa visão pode
utilizar os botões de acessibilidade para aumentar ou reduzir a fonte e obter
alto contraste da tela.
Percebe-se, assim, que o AVA em estudo dispõe de várias
ferramentas e recursos que têm como objetivo proporcionar a interação e a
comunicação. Seu uso varia de acordo com a proposta pedagógica a ser
adotada. Geralmente, esses recursos estão divididos em duas categorias:
ferramentas síncronas e assíncronas. As ferramentas síncronas exigem a
comunicação dos alunos e tutores em tempo real. Então, para que uma
atividade ocorra neste tipo de ferramenta, é preciso programar data e
horário.
Já as ferramentas assíncronas são exatamente o oposto, pois não exigem
a participação simultânea dos envolvidos no processo, possibilitando que cada
um defina seu ritmo de realização das atividades. São atividades assíncronas:
aulas e videoaulas, fóruns, exercícios, oficinas e avaliações por aula.
Desde a concepção da plataforma, a equipe de desenvolvimento,
baseada nas orientações da WCAG 2.0, implementou diversos recursos
a fim de melhorar as práticas de acessibilidade, tais como aumento e
diminuição de tamanho da fonte, atalhos via comando de voz, exibição em
alto contraste, solicitação de tradução do Português para Libras (e viceversa), teclado virtual, vídeo explicativo em Libras para todo o conteúdo
e combinação de teclas de atalho; ajuste das páginas da plataforma às
melhores práticas de acessibilidade.
Em 2015, a plataforma sofreu diversas adaptações para a oferta
do curso de Lógica de Programação, cujo público-alvo era composto
por deficientes auditivos. Dessa forma, para atender a esses alunos, foi
necessária a elaboração de material e conteúdos pedagógicos em formato
de vídeos em Libras, bem como a publicação de manuais, guias e outros
materiais didáticos com o uso tanto da Língua Portuguesa quanto de Libras.
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De janeiro a junho de 2017, o sistema passou por mais uma adaptação,
agora para atender uma oferta de curso para deficientes visuais que,
diferente dos surdos, precisam da audição para assimilar os conteúdos.
Desde a concepção do projeto, houve o foco de criar uma plataforma de
ensino acessível para deficientes físicos e auditivos, sendo posteriormente
adicionadas adaptações para outras deficiências, com a proposta de tornar
o AVA acessível a todas as deficiências.
Os dados apresentados nas seções que se seguem mostram as
alterações realizadas no Accessible Learning para atender às diretrizes da W3C.
2. METODOLOGIA DA PESQUISA
No que diz respeito aos procedimentos metodológicos, esta pesquisa
possui uma abordagem qualitativa exploratória e descritiva, estabelecendo
como técnica de apreensão de dados o grupo focal. De acordo com
Fonseca (2002), o uso do grupo focal é apropriado quando o objetivo do
investigador é coletar as experiências e percepções dos indivíduos sobre
um determinado assunto. Optou-se por essa técnica para promover a
participação dos sujeitos selecionados para a pesquisa e evidenciar suas
ideias, concordâncias e discordâncias acerca do tema da pesquisa.
Em relação aos sujeitos da pesquisa, foram selecionados dois
desenvolvedores de software, três testadores deficientes visuais e um
especialista em áudio descrição, todos membros da equipe multidisciplinar
da empresa focalizada neste estudo. Devido ao fluxo de trabalho que
envolve profissionais de diversas áreas, procurou-se criar um grupo
heterogêneo, com uma variedade de perfis1 que abrangessem o processo
de promoção da acessibilidade dos recursos disponíveis na plataforma
Accessible Learning.
Nesta etapa, elaborou-se um roteiro semiestruturado (GIL, 1999)
com 12 perguntas, primeiramente de cunho pessoal, voltadas tanto à
1 Área de formação dos participantes do grupo focal: Graduando em Nutrição (1) Engenharia
de Software (2) Pedagogia (1) Gestão da Tecnologia da Informação (1) Letras (1)
Faixa etária: Entre 20 e 31 anos.
Área de atuação: Testador de software, desenvolvedor de software, áudio descritor,
desenvolvedor de vídeo.
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investigação quanto à formação e atuação profissional. Em seguida, buscouse saber os conhecimentos dos sujeitos sobre Educação a Distância e as
Diretrizes de Acessibilidade na Internet, tendo como ápice questões acerca
da adaptação da plataforma virtual em estudo para deficientes visuais. O
grupo reuniu-se durante 3 horas e com a autorização de todos os membros
entrevistados, os dados foram gravados em áudio e transcritos literalmente,
levando em consideração todas as inferências dos entrevistados. Após a
transcrição dos dados, os registros foram apresentados individualmente a
cada membro, a fim de validarem as informações, com a possibilidade de
realizarem acréscimos ou supressões em suas falas.
3.

ANÁLISE DOS DADOS

O trabalho de adaptação da plataforma Accessible Learning para os
deficientes visuais foi realizado por uma equipe multidisciplinar, composta
por desenvolvedores de software, desenvolvedores de vídeo, pedagogos,
testador de software e áudio descritores. Para fins de identificar as falas e
prezar pelo anonimato dos sujeitos participantes dessa pesquisa, optou-se
por denominá-los de S1, S2..., S6.
De acordo com o sujeito 1, no início do processo, “a plataforma era
quase totalmente inacessível para os deficientes visuais (...), a didática de
ensino era voltada para uma perspectiva visual” [S1]. Então, a primeira etapa
a ser realizada pela equipe foi realizar um mapeamento do ambiente para
analisar os pontos críticos, a fim de iniciar e planejar as intervenções que
deveriam ser feitas. Percebeu-se que muitos recursos poderiam passar por
adaptações, enquanto outros teriam que “ser refeitos do zero” [S1]. Dessa
forma, a equipe de testadores e desenvolvedores criou um protótipo com
os dados a serem modificados ou refeitos, realizando em alguns casos a
transposição didática dos conteúdos para atender ao público-alvo do curso.
De acordo com Melo e Baranauskas (2006), promover acessibilidade
na web para deficientes visuais envolve fatores que vão desde o perfil dos
usuários, as tecnologias de navegação utilizadas e a variedade de espaços
em que se encontram. Esse pensamento corrobora com a fala do sujeito
1, pois ele afirma que tornar a plataforma acessível para o deficiente visual
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“não é uma tarefa simples” [S1], visto que o cego pode optar entre vários
leitores de tela disponíveis no mercado. Além disso, é preciso fazer a
interação entre o AVA e o leitor de tela, então “um sistema roda dentro
de outro” [S1]. Ainda existe o navegador, que também deve interagir com
os demais sistemas, então se faz necessário adequar essas três variáveis
contemplando a diversidade de usuários, de recursos e configurações.
Com o intuito de abranger as diversas variáveis que envolvem a
acessibilidade da plataforma, a equipe planejou reuniões, que ocorriam
semanalmente, a fim de contemplar tipos de navegadores web e leitores de
tela para abranger a maior especificidade de usuários. No entanto, expandir
a acessibilidade dos recursos da plataforma é um dos maiores desafios da
equipe, conforme relata o sujeito 5:
Alguns desses recursos funcionam apenas no browser2
indicado, o Google Chrome. Devido à independência
de implementação dos browsers é difícil garantir que
todos os recursos funcionem em todos eles, e esse é
um dos grandes desafios da criação de sistemas web
acessíveis. [S5]

As reuniões e os testes contínuos no sistema ajudavam na seleção
de tarefas relacionadas a quais e quantos recursos de acessibilidade
seriam implementados no sistema, além de criar um fluxo entre a equipe
de desenvolvedores e testadores, o que facilitava a correção de possíveis
erros na plataforma.
No que diz respeito às ferramentas acessíveis para deficientes visuais,
a plataforma já apresentava alguns recursos que foram implementados
desde a sua concepção, tais como aumentar e diminuir tamanho da
fonte, apresentação de atalhos via comando de voz, exibição em alto
contraste. No entanto, o sistema ainda se apresentava inacessível para o
público-alvo em questão. Dessa forma, para esta pesquisa, optou-se por
relacionar e investigar os recursos desenvolvidos com base nas Diretrizes
de Acessibilidade supracitadas, com ênfase nas webaulas e links e botões,
2 Browser: navegador da internet.
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dados serem aqueles que foram percebidos como recursos com maior
potencial de dificuldades para os discentes cegos.
Serão apresentados a seguir os dados qualitativos desta pesquisa,
com ênfase no relato fornecido pela equipe multidisciplinar que participou da
adequação da plataforma Accessible Learning para os deficientes visuais.
		 3.1 Webaulas
As webaulas apresentam o conteúdo em formato de texto interativo,
recursos gráficos, hiperlinks e interatividade distribuídos em tópicos, a fim
de facilitar o acesso e a leitura dos textos. Para o público cego, a variedade
de recursos pode prejudicar a leitura da aula e causar incompreensão, como
no caso das imagens sem audiodescrição e de comandos direcionados a
pessoas videntes, como se percebe na fala do sujeito 3: “veja a seguir” ou
“clique no botão à esquerda” [S3].
Garantir a acessibilidade da webaula vai de encontro ao princípio da
operação da WCAG2, que visa oferecer várias possibilidades de acesso aos
usuários, por meio da manipulação do teclado, além de fornecer recursos
que auxiliem o deficiente visual em sua localização dentro do sistema.
(W3C, 2008)
No que diz respeito às dificuldades encontradas neste material, o
sujeito 4 destaca: “eu fiquei muito angustiado quando eu cheguei e me
deram os conteúdos das webaulas, pois tinha certos conteúdos que
a síntese do conteúdo era uma imagem, então a solução que o pessoal
teve de antemão foi descrever a imagem” [S4]. Porém, essa não era uma
solução quando se tinha textos muito longos e uma imagem para fazer a
síntese da aula, pois, na perspectiva de um cego, para fazer essa sinapse
com o conteúdo era preciso voltar ao texto, pois o conteúdo da imagem
só fazia sentido com o texto da aula. “Então, aos poucos demos feedback
para a equipe a fim de modificar a apresentação dos conteúdos que era
muito pautada na visão”[S4].
Além da forma de apresentar os conteúdos, a navegabilidade na
webaula também se tornou mais fluida, visto que foram disponibilizados
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vários botões que facilitam o ir e vir do usuário no material, possibilitando
uma navegação autônoma, conforme se vê na figura 1.

Figura 2: Webaula

Fonte: Accessible Learning

3.2 Botões e links
Ao realizar testes no acesso inicial da plataforma, perceberam-se,
principalmente na etapa de inscrição e cadastro dos usuários, inconsistências
entre os botões e links. Essa ação levava o usuário ao erro, pois, em vez de
botões, havia links, então “isso não dava um feedback correto, porque era
pra marcar uma opção e quando você clicava no link não tinha o feedback
se marcou ou não” [S2].
Sobre esse aspecto, o princípio 3 (Compreensível) da WCAG2.0
orienta que uma página web apresente conteúdos legíveis e compreensíveis
aos usuários, funcionando de forma previsível (W3C, 2008).
O sujeito 1 relatou que, em um dos testes realizados, o NVDA, leitor
de tela livre e de código aberto, identificou um recurso cuja leitura indicava
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se tratar de um link e botão ao mesmo tempo, fato que gerou confusão na
interpretação dos testadores, pois a descrição não deixava clara a ação a
ser seguida.
De acordo com as diretrizes da WCAG2.0, é preciso tornar disponíveis
diversas formas de acesso ao mesmo ponto da tela. Dessa forma, recursos
como botões e links devem ser descritos da forma mais clara possível
para que o conteúdo não seja vago para o usuário, conforme exemplifica
o sujeito 2: “quando a gente chegou aqui, tinha muito ícone âncora, que
jogava para a tela anterior de onde você partiu. Por exemplo, você parte da
página inicial e acessa acessibilidade. Lá embaixo da acessibilidade, tem
um link voltar, então a gente ficava se perguntando: voltar pra onde? Então
isso deve ser da forma mais interativa possível, como voltar para home3
ou voltar para acessibilidade [S2].Para solucionar esse problema, foram
criados links e botões com descrições detalhadas e claras que tornaram
mais ágil a navegação. A seguir serão apresentadas as considerações finais
deste artigo.
4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação a distância contribui significativamente com a formação
de deficientes visuais, visto que o aluno não precisa se deslocar até um
centro de ensino e pode realizar seus estudos em tempo e local remotos.
No entanto, faz-se necessária a adaptação dos recursos tecnológicos
utilizados nos cursos a distância e nos ambientes virtuais que são utilizados
para o seu uso, a fim de que se tornem acessíveis para esse público.
Percebeu-se que a oferta de cursos a distância nos Ambientes
Virtuais de Aprendizagem (AVA) auxilia na promoção da educação inclusiva
do aluno cego, porém faz-se necessário desenvolvimento de ferramentas
de acessibilidade voltadas para pessoas com deficiência visual, as quais
possuem necessidades específicas na navegabilidade da web.
Para concluir, o resultado desta pesquisa aponta que o ambiente
virtual de aprendizagem Accessible Learning, após investimento e
desenvolvimento de ferramentas acessíveis para cegos, baseado nas
3 Home: página inicial.
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diretrizes de acessibilidade WCGA 2.0, dispõe de uma boa acessibilidade,
com destaque para a ferramenta webaula, que passou a ter atalhos para
facilitar a leitura dos alunos, e nos botões e links, que se tornaram mais
compreensíveis para os usuários do sistema.
REFERÊNCIAS
ALMEIDA, M. E. Educação a distância na Internet: abordagens
e contribuições dos ambientes digitais de aprendizagem. Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, 2003.
BERSCH, R.; TONOLLI, J. C. Introdução ao Conceito de Tecnologia
Assistiva e Modelos de Abordagem da Deficiência. 2006.
FONSECA, J. J. S. Metodologia da pesquisa científica. Fortaleza: UEC,
2002. Apostila.
IBGE. Informações sociais, demográficas e econômicas. Disponível
em:http://www.ibge.gov.br/home/disseminacao/eventos/missao/
informacoessociais.shtm . Acesso em: 24 jun. 2017.
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5.ed. São Paulo:
Atlas, 1999.
OLIVEIRA, Naila Maria de; FARIAS, João Bosco de. Tecnologia Assistiva:
Estratégias e Práticas na Orientação e Mobilidade – OM. Especialização
em Orientação e Mobilidade, Fortaleza: 2016. No prelo.
MELO, A. M.; BARANAUSKAS, M. C. Design para a Inclusão:
Desafios e Proposta. In: IHC 2006 – 19-22 de Novembro,
Natal,
RN,
Brasil.
Disponível
em:
http://dl.acm.org/citation.
cfm?id=1298026&dl=ACM&coll=DL&CFID=93928208&CFTOKEN=5
0728396. Acesso em: 27 julho 2017.
W3C. Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) 2.0.
Disponível em: http://emag.governoeletronico.gov.br/cursoconteudista/
desenvolvimento-web/recomendacoesde-acessibilidade-wcag2.html
Acesso em: 15 jul. 2017.

Francisco Tearle de Oliveira Pinheiro | Ana Cláudia Uchoa de Araújo

115

INCLUSÃO ESCOLAR: OS DESAFIOS VIVENCIADOS
PELOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL
Gardenia Andrade Souza Silveira
Francélio Ângelo de Oliveira
INTRODUÇÃO
Nos anos 90, a inclusão de alunos com Necessidades Educacionais
Especiais nas escolas comuns da rede regular de ensino recebeu destaque,
principalmente depois da Declaração de Salamanca na Espanha (1994),
pois vários países se comprometeram a procurar meios para uma educação
que englobasse todos os alunos sem imposições.
Sabe-se que o principal objetivo da atual Política de Educação
Especial à Perspectiva da Educação Inclusiva, no Brasil, consiste em fazer
com que o público-alvo da Educação Especial, ou seja, os alunos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e
superdotação, sejam incluídos em escolas comuns e até atendidos em
suas especificidades. (BRASIL, 2008).
Mesmo havendo uma ampla literatura científica sobre a inclusão, esta
não é consensual, pois alguns autores ainda afirmam que a inclusão, na
realidade, é uma exclusão. A inclusão, segundo Coelho (2010):
É um termo no mínimo interessante [...]. Inclusão supõe
exclusão, já que só pode ser incluído quem é ou está
apartado. O termo serve de bandeira globalizada
para grupos ditos minoritários [...]. A inclusão deve
ser compreendida como um complexo e continuado
processo em que novas necessidades e mudanças são
exigidas. Porém, se a deficiência é percebida como a falta
ou desordem de algo inerente ao indivíduo, envolvendo
características biológicas, enquanto que a inclusão tem,
já, o sentido de um fato social, faz-se necessário um
ajuste entre estas duas concepções (p. 57).

116

Orientação e Mobilidade: Ensaios

Nessa perspectiva, a escola inclusiva é desafiada a desenvolver uma
pedagogia centrada no aluno, independentemente de suas condições
físicas, intelectuais, sociais ou emocionais, levando em conta que cada
aluno é único e tem estilos e ritmos de aprendizagem próprios.
Conforme o censo demográfico apresentado pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), no Brasil, existe mais de 190 milhões
de habitantes, dentre estes 45.606.048 de pessoas possuem algum tipo
de deficiência, onde se pode destacar auditiva, intelectual, visual, dentre
outras, representando 23,91% de toda população, sendo a deficiência
visual a que se sobressai, com mais de 35 milhões de pessoas.
Diante do exposto, pode-se indagar seguinte questão: a escola
comum da rede regular de ensino tem garantido a aprendizagem aos
alunos com deficiência visual? Tem garantido a participação efetiva desses
educandos em todas as atividades propostas pela escola? Como a escola
comum pode garantir a igualdade no acesso aos conhecimentos propostos
a esse público?
O objetivo geral do presente artigo é de investigar o que a literatura
tem apontado sobre os desafios vivenciados pelos alunos com deficiência
visual em seu processo de inclusão escolar, através de pesquisa bibliográfica
baseada em estudos de autores como Bueno (1999), Romagnolli (2008),
Orrico, Canejo e Fogli (2007) dentre outros. Para se aprofundar no objeto
de estudo, se fará uma metodologia de pesquisa bibliográfica, baseada em
uma abordagem qualitativa.
O interesse pelo tema surgiu através da observação de diversas
mobilizações ocorridas em vários estados brasileiros, que defendem a
manutenção das escolas comuns que atendem a alunos com deficiência
visual, além de buscar entender como se processa a inclusão deste público
na rede regular de ensino, perante uma sociedade que precisa vencer
preconceitos, rever valores e buscar novos paradigmas diante de uma
educação para todos.
Esta pesquisa foi estruturada em três tópicos. O primeiro que trata
do processo de inclusão escolar; o segundo faz uma reflexão breve sobre
a deficiência visual; e o terceiro sobre os desafios vivenciados pelos alunos
com deficiência visual no seu processo de inclusão.
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1.

O PROCESSO DE INCLUSÃO

A inclusão tem uma história que passou por várias épocas e culturas.
De acordo com Correia (1999), na Grécia antiga, houve um período de
bastante exclusão social, devido ao nascimento de crianças que tinham
alguma deficiência. Elas eram jogadas à própria sorte, pela família ou
mesmo exterminadas, sem terem a chance ao convívio social.
Ainda segundo o autor, nesse mesmo período, as pessoas que
tinham algum tipo de deficiência eram marginalizadas também por questões
sobrenaturais, estigmatizadas como inválidas, sofriam perseguições e eram
mortas. Desta forma, várias foram as famílias que optavam por escondêlas, privando-as da vida social.
Conforme Mazzotta (2005), no Brasil, a inclusão das pessoas com
deficiência foi desde os hospícios até a inclusão nas escolas, estas pessoas
eram excluídas da educação e eram tratadas até o início do século XIX
como doentes mentais, sem receber nenhum tipo de assistência, muitos
ficavam jogados nas ruas, quando não ofereciam riscos à sociedade e os
que eram mais agressivos ficavam acorrentados nas cadeias públicas.
Já no século XX, a situação da educação foi mudando, nos termos
médico-pedagógicos, com concentração nas causas biológicas da
deficiência. A psicologia foi evoluindo e as teorias de aprendizagem foram
se renovando e começando a ter influência na educação, configurando a
concepção na linha psicopedagógica, que enfatiza a relevância da escola,
destacando as metodologias e as técnicas de ensino. Em torno dos anos
de 1990 e iniciando o século XXI, os estudos foram avançando em relação
à Educação Especial no Brasil (MAZZOTTA, 2005).
Segundo o mesmo autor, ainda que promulgada as Leis de Diretrizes
Básicas da Educação (LDB) n.º 4.024/61, a educação de pessoas com
deficiência teve uma grande evolução, pois este público passou a ter direito
à educação regular, da qual eram excluídos. Com esta lei, foram quebradas
as barreiras do mero assistencialismo, dando oportunidade a estas pessoas
de uma inclusão.
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De acordo com o autor, no processo de democratização no Brasil,
houve alterações das leis e foi criada em 1988 uma nova Constituição
Federal, destacando o princípio da inclusão no Art. 3º ressaltando o item
III, apresentando a diminuição das desigualdades sociais, além do item V
que estabelece o bem da humanidade, onde não haja preconceitos nem
qualquer forma de discriminação. Esta legislação foi uma grande evolução
que deu direito de igualdade ás pessoas com deficiência.
No ano de 1994, foi elaborado um documento na Conferência Mundial
sobre Educação Especial, em Salamanca, que promoveu novos objetivos de
diretrizes básicas para formular políticas e sistemas de educação, baseado
no movimento de inclusão social (MAZZOTTA, 2005).
A Declaração de Salamanca trouxe uma ampliação da importância
do conceito de necessidades educacionais especiais, oportunizando todas
as pessoas com necessidades especiais ao processo de inclusão. Dessa
forma, o principal fundamento da inclusão escolar é o de que todas têm o
direito de aprender juntos, sem importar as diferenças de cada um.
É relevante destacar a união de todos para que ocorra o processo
de inclusão, apesar de que, mesmo com essa transformadora perspectiva,
essas políticas da educação não proporcionam o foco de levar a instituição
escolar a encarar o desafio de atender às necessidades educacionais de
todos os alunos (BRASIL, 2008).
2.

A DEFICIÊNCIA VISUAL

A história da cegueira sempre foi um fator preocupante para a
humanidade. Conforme Hugonnier e Clayette et. al. (1989), existem
diferenciados sentimentos em relação à cegueira, tais sentimentos se
misturaram durante o tempo.
Segundo Amiralian (1997), os cegos eram vistos diferenciadamente
e ainda são, nas diversas culturas. Amiralian relata que, entre estas formas
variadas de se olhar o cego, é o ser com poderes sobrenaturais, detentores
de mistérios. A autora caracteriza o conceito de forma clara, destacando as
variadas concepções em relação às pessoas com cegueira.
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De acordo com Bruno e Mota (2001):
As preocupações de cunho educacional em relação
às pessoas cegas surgiram no séc. XVI, com Girolínia
Cardono – médico italiano – que testou a possibilidade
de algum aprendizado de leitura através do tato.
Peter Pontamus, Fleming (cego) e o padre Lara Terzi
escreveram os primeiros livros sobre a educação das
pessoas cegas. A partir de então, as ideias difundidas
vão ganhando força, até que, no séc. XVIII, 1784, surge
em Paris, criada por Valentin Hauy, a primeira escola
para cegos: Instituto Real dos Jovens Cegos. Nela Hauy
exercita sua invenção – um sistema de leitura em alto
relevo com letras em caracteres comuns. (p.27).

Dessa forma, vimos que foram várias as tentativas para procurar uma
alternativa visando possibilitar a leitura e a escrita para as pessoas com
deficiência visual, dando ênfase à invenção dos caracteres de Valentin Hauy.
Conforme Amaralian (1997), no ano de 1825, foi elaborado um
sistema muito importante de escrita por Louis Braille, que foi aluno e
consequentemente professor do Instituto Real dos Jovens Cegos. Esse
sistema de escrita facilitou a escolarização dos cegos que aos poucos foi
se ampliando, entretanto foi na Alemanh, no ano de 1911, que foi criada
a primeira classe de atendimento às pessoas com deficiência visual. Mais
tarde, na França, também foi criada uma classe com o objetivo de dar
escolarização e formação profissional as pessoas com deficiência visual,
diferentemente do atendimento ofertado para os cegos.
Conforme Bueno (1999), iniciou-se no Brasil o atendimento a pessoas
com deficiência visual em 1854, com a criação do Imperial Instituto de
Meninos Cegos, no Rio de Janeiro, pelo Imperador D. Pedro II. Um jovem
chamado José Álvares de Azevedo, brasileiro que foi estudante no Instituto
Real dos Jovens Cegos, na França, trouxe para seu país a ideia de criar a
primeira escola para atender às pessoas com deficiência visual.
Diante do exposto, observamos a preocupação em termos de
educação em relação à pessoa com deficiência visual. Por este motivo,
120

Orientação e Mobilidade: Ensaios

houve uma necessidade de saber a classificação entre uma pessoa cega
e aquela que tem baixa visão. Em relação à cegueira e deficiência visual
Masini (1994) afirma que
[...] é importante assinalar que, educacionalmente, os
D.Vs. são divididos em dois grupos: cegos e portadores
de visão subnormal. Tradicionalmente a classificação
tem sido feita a partir da Acuidade Visual: sendo cego
aquele que dispõe de 20/200 de visão no melhor olho,
após correção; e portador de visão subnormal aquele que
dispõe de 20/70 de visão nas mesmas condições. Essa
delimitação pela acuidade visual tem, porém, para fins
educacionais, mostrado ser pouco apropriada, dando-se
preferência àquela referente à eficiência visual. (p.40)

Neste contexto, é importante saber a divisão de grupos dentro da
deficiência visual em termos educacionais, para que os profissionais saibam
utilizar os materiais e as metodologias adequados para cada aluno. Segundo
Bruno (1997):
Assim, as novas recomendações da OMS e do ICEVI
definiram que é considerada cega a pessoa com
ausência total da visão, até a perda da projeção de luz,
sendo sugerido que o seu processo de aprendizagem se
dê através da integração dos sentidos tátil, cinestésico,
olfativo, auditivo, gustativo, utilizando o sistema Braille
para leitura e escrita. As pessoas com baixa visão são
aquelas que apresentam desde condições de indicar
projeção de luz até o grau em que a redução da
acuidade visual interfere ou limita o seu desempenho.
Essas pessoas deverão utilizar recursos ópticos e não
ópticos para o seu processo de aprendizagem. (p.256257.)

Nesta perspectiva, é relevante distinguir as necessidades individuais,
para que as pessoas com deficiência visual usufruam de recursos
apropriados e de uma melhor acessibilidade, através da retirada dos
Gardenia Andrade Souza Silveira | Francélio Ângelo de Oliveira

121

obstáculos, possibilitando assim que o seu processo de aprendizagem
ocorra de forma benéfica.
3.

OS DESAFIOS VIVENCIADOS PELOS ALUNOS COM
DEFICIÊNCIA VISUAL NO SEU PROCESSO DE INCLUSÃO

Muito se tem discutido sobre a inclusão de alunos com deficiência
visual nas escolas de ensino regular, principalmente entre os educadores,
que se dizem despreparados para lidar com estes alunos. Conforme
Romagnolli (apud AMIRALIAN, 2008), a Declaração de Salamanca (1994)
deu garantia de acesso às escolas para que todas as pessoas com
necessidades educacionais especiais possam ser incluídas a partir de uma
pedagogia focada na criança e que atenda às suas necessidades.
As autoras ainda afirmam que a realidade destes alunos com baixa
visão ou cegueira é bem diferente, pois esses podem se deparar com vários
desafios em seu processo educativo como a falta de preparo do professor,
inexistência de materiais na própria escola em que estuda e a desinformação
dos pais diante da deficiência do filho. Segundo as autoras,
[...] a aceitação e flexibilidade do professor em relação
à sua limitação é um dos principais fatores que afeta
a inclusão do aluno com baixa visão. É necessário
incluí-lo na sala de aula e no ambiente escolar, propiciar
interação com seus colegas, promover sua socialização,
resgatar sua autoestima e cidadania. (ROMAGNOLLI
apud AMIRALIAN, 2008, p.21).

Desse modo, é relevante a interação do professor com o aluno que
apresenta deficiência visual, para que haja sua legítima inclusão e propiciar
a este aluno a socialização com os demais colegas para que realmente sua
autoestima seja resgatada.
Nas escolas regulares, percebemos que o uso de imagens faz
parte do nosso cotidiano e sabemos que, na escola, os conteúdos são
aplicados muitas vezes com recursos visuais que acabam por dificultar a
aprendizagem e o acesso ao conhecimento pelos alunos com deficiência
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visual. Precisamos perceber como estamos trabalhando com esses alunos,
para criarmos estratégias eficientes que atendam às necessidades dos
alunos com deficiência visual. Nesta perspectiva, Sá et al. (2007) defendem
que eles
necessitam de um ambiente estimulador, de mediadores
e condições favoráveis à exploração de seu referencial
perceptivo particular. No mais, não são diferentes de seus
colegas que enxergam no que diz respeito ao desejo de
aprender, aos interesses, à curiosidade, às motivações,
às necessidades gerais de cuidados, proteção, afeto,
brincadeiras, limites, convívio e recreação dentre outros
aspectos relacionados à formação de identidade a aos
processos de desenvolvimento e aprendizagem. (p.14).

É notório que as pessoas cegas ou com baixa visão precisam de um
ambiente que tenha condições suficientes para que ocorra a aprendizagem,
como salas com menor número de alunos, livros didáticos apropriados entre
outros, sem diferenças ou preconceitos para que haja respeito ao direito de
uma escola de qualidade para todos.
De acordo com Bueno (1999), a pessoa com deficiência visual não
deseja ser conduzida, ela quer se conduzir sozinha e mostrar que pode,
pois o que escurece sua visão não escurece o que tem dentro de si.
Conforme Bueno (1999), Mendes (2001), entre outros, são várias as
dificuldades que atrapalham o processo da Educação Inclusiva em nossas
escolas e os autores estão de acordo que já foram bastante apontadas na
literatura, a péssima acessibilidade nas escolas em relação à parte física, a
falta de formação adequada aos professores, muitos alunos nas salas de
aula, dentre outras.
Além dos problemas citados acima, conforme Orrico, Canejo e Fogli
(2007), há necessidade de se aplicarem estratégias e recursos corretos
para cada aluno com deficiência visual. Para o aluno que é cego, o recurso
importante é a aprendizagem do sistema Braille de leitura e escrita, mas
existe a dificuldade dos livros didáticos que muitas vezes não são acessíveis
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para o público-alvo, devendo sua transcrição ser em Braille indispensável e
igual ao conteúdo, respeitando as normas da Comissão Brasileira do Braille.
Os autores ainda afirmam que é importante saber até que ponto o aluno
com baixa visão enxerga, devendo ter acompanhamento de profissionais
adequados, para que o uso do livro seja adaptado corretamente, pois é
incorreto generalizar formas de letras e tamanhos. Desse modo, é relevante
saber as necessidades individuais e o resíduo visual de cada estudante.
O livro do MEC Atendimento Educacional Especializado em Deficiência
Visual e Inclusão escolar dos alunos cegos e com baixa visão ressalta alguns
recursos importantes (BRASIL, 2007, p. 27):
Os sólidos geométricos, os jogos de encaixe, os ligueligues e similares podem ser compartilhados com todos
os alunos sem necessidade de adaptação. Outros
se tornam significativos para alunos cegos ou com
baixa visão mediante adaptações que são atraentes
e eficientes também para os demais alunos. É o caso
de jogos, instrumentos de medir, mapas de encaixe e
diversos objetos que podem ser adaptados. Pode-se
produzir uma infinidade de recursos e jogos didáticos
com material de baixo custo e sucata: embalagens
descartáveis, frascos, tampas de vários tamanhos,
retalhos de papéis e tecidos com texturas diferentes,
botões, palitos, crachás, barbantes, sementes etc.

Nesse contexto, o uso dos recursos citados é uma boa forma de
trabalhar noções e conceitos relacionados aos espaços, ao sistema
planetário e aos fenômenos da natureza.
Nesta expectativa, Orrico, Canejo e Fogli (2007) afirmam que a
pessoa com deficiência visual, ao iniciar suas atividades escolares, também
encontra desafios em relação a sua adaptação do novo local, principalmente
se não estiver devidamente adequado para atendê-los, sendo relevante a
oportunidade de o aluno fazer o conhecimento e reconhecimento do local,
do mobiliário, e qualquer alteração deverá ser avisada.
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Sabe-se da importância da inclusão escolar, assim como de todos os
recursos necessários, para que essas pessoas usufruam das oportunidades
como os outros estudantes videntes. Tais recursos devem ser apropriados
a cada situação de forma específica. Temos como exemplo a utilização
do ábaco, sorobã, dentre outros, que servem de auxílio às operações
matemáticas.
Diante do exposto, percebe-se que as escolas ainda têm muito a
melhorar, pois devem estar preparadas para receber estes alunos, não
só os inserir ao espaço físico, mas também preparar os profissionais da
escola, organizar matérias e recursos adequados para que a inclusão flua
naturalmente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo, baseado na revisão de literatura, aponta algumas
questões importantes acerca da inclusão dos alunos com deficiência visual,
enfocando cegos e pessoas com baixa visão. Foram abordadas questões
como a história da inclusão, conceituação da deficiência visual e os desafios
vivenciados por este público-alvo em seu processo de inclusão. Tudo
isso suscita ainda mais debates, visto que a inclusão deste público é um
tema complexo e que necessita de várias pesquisas para que se possam
responder a todas as dúvidas sobre o assunto.
Foram elencados também vários desafios vivenciados por estes
alunos com cegueira e baixa visão em seu processo de inclusão, entre elas
falta de Livros em Braille para os alunos cegos ou livros adaptados para
pessoas com baixa visão, o despreparo dos profissionais da educação,
que admitem, segundo a pesquisa, a sua falta de preparação para trabalhar
com esses alunos, além do grande número de estudantes na mesma sala,
ou seja, um prejuízo ainda maior para a evolução do ensino.
Através da pesquisa de literaturas, chega-se à conclusão de que a luta
é árdua, mas o primeiro passo já foi dado com a Declaração de Salamanca,
porém ainda há uma difícil caminhada de lutas para garantir a todas as
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pessoas os mesmos direitos de acessibilidade aos conhecimentos. Por fim,
para que efetivamente ocorra a inclusão do aluno com deficiência visual,
será necessário, além de uma simples matrícula, uma maior aceitação
por parte dos educadores e de todo o grupo escolar, a fim que possam
reconhecer e aceitar, sem preconceito, o aluno com deficiência visual,
mostrando interesse em buscar continuamente conhecimentos sobre suas
necessidades e potenciais de cada aluno.
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ASPECTOS FACILITADORES E AS DIFICULDADES
NO ENSINO DA ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE EM
PESSOAS QUE PERDERAM A VISÃO NA FASE ADULTA
Joanilda de Sousa Barbosa
Ms. Lucineide Penha Torres de Freitas

INTRODUÇÃO
Historicamente, a deficiência era vista como invalidez do indivíduo
e esta concepção acabava colocando as pessoas com deficiência
como incapacitadas, improdutivas. Ainda que hoje essas pessoas
possam vislumbrar outras perspectivas, muitas concepções acerca da
“incapacidade” atrelada à deficiência permanecem mesmo que de forma
velada. No caso das pessoas que perderam a visão já na fase adulta,
quando já passaram pelo processo de construção das imagens, muitas
vezes existe um sentimento de “luto”, de “invalidez”, vivenciado justamente
pela não compreensão de que a deficiência visual não é um impeditivo para
uma vida independente.
Para as pessoas com deficiência visual adquirida, a memória visual
tem relevância no processo de reabilitação do indivíduo adulto, uma vez
que já possuem as informações necessárias quanto ao próprio corpo,
lateralidade, o conceito de concreto e de abstrato, entre outros elementos
que possam lhes dar orientações. O que ocorre com essas pessoas,
segundo Barczinski (2001 apud DIAS et.al, s.d, p.3) é que
“o indivíduo que perdeu sua visão, parcial ou total,
também sofre outros tipos de perda como física
(sentimento de mutilação), habilidades básicas
(locomoção e independência), comunicação (leitura e
escrita), privacidade (pela dependência), vida social,
entre outros”.
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Além do suporte especializado para aprender a conviver com essa
nova condição, é preciso trabalhar durante o processo de reabilitação destas
pessoas, a aprendizagem da leitura e da escrita, locomoção independente,
recuperação de sua autonomia, entre outros importantes aspectos, de
forma que elas possam reaprender e readequar informações e conceitos
que já conhecem. Neste sentido, nosso trabalho foi identificar os aspectos
de maior dificuldade e os que podem facilitar o aprendizado da Orientação
e da Mobilidade para as pessoas com cegueira adquirida na fase adulta.
Para tanto, utilizamos como apoio teórico o trabalho de autores como
Almeida e Araújo (2013), Kastrup (2007), Machado (2003), Mazzaro (2002) e
Santos (2004). No que diz respeito à metodologia, realizamos uma pesquisa
de abordagem qualitativa, por meio de entrevista semiestruturada, com três
pessoas com deficiência visual, sendo uma com baixa visão e duas com
cegueira. Foram realizadas entrevistas individuais para verificar junto aos
sujeitos como eles se percebem enquanto pessoas com deficiência visual.
Fizemos questionamentos sobre a utilização da bengala, o apoio da família
no ensino da orientação e mobilidade e sobre as informações visuais como
um fator facilitador na aprendizagem da técnica.
Assim, ao analisar as facilidades e as dificuldades que as pessoas com
cegueira adquirida na fase adulta têm quanto ao ensino da Orientação e
Mobilidade, objetivamos identificar os diversos fatores que possam interferir
nesse processo. Dessa forma, a identificação desses fatores visa contribuir
para as discussões em torno da construção de atividades em orientação e
mobilidade, bem como auxiliar os profissionais que atuam na reabilitação de
pessoas com deficiência visual adquirida quanto aos vários aspectos que
permeiam suas vidas.
As pessoas que perdem a visão na fase adulta precisam readaptar as
suas atividades diante da nova condição em que se encontram, cabendo
ao profissional ou à equipe multidisciplinar reconhecer as necessidades de
cada atendido e articular ações de forma a promover a vida independente.
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ASPECTOS SOCIAIS – O CONCEITO DE DEFICIÊNCIA VISUAL NA
LEGISLAÇÃO BRASILEIRA
Pessoa com deficiência é aquela que “tem impedimento de longo
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em
interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena
e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”
(BRASIL, 2015).
De acordo com o Decreto nº 5.296/2004, é considerada deficiência visual
“III - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor
que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica;
a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e
0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica;
os casos nos quais a somatória da medida do campo
visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o;
ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições
anteriores”.

Para a promoção da vida independente, a pessoa com deficiência
visual utiliza-se de próteses, órteses, tecnologias assistivas, bem como as
atividades de reabilitação. Esses recursos são essenciais para promoção
da autonomia, seja no caso das órteses oftalmológicas, como as lupas,
óculos e telelupas; as demais tecnologias assistivas, como bengalas,
softwares sintetizadores de voz, entre outros recursos; e a promoção da
autoestima, como no caso das próteses oftalmológicas. A falta de acesso
a estes equipamentos e serviços prejudica o desenvolvimento da pessoa
com deficiência. Diante disso, a deficiência é compreendida não só pela
perda sensorial, mas também por um conjunto de práticas e ações que
impedem a participação efetiva deste segmento na sociedade.
DEFICIÊNCIA VISUAL E ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE
A deficiência visual pode ser congênita ou adquirida. Quando
congênita, pode advir da condição genética, durante a gestação ou após o
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nascimento (BRITO; VEITZMAN, 2000 apud ALMEIDA E ARAÚJO, 2013) [...]
até os cinco anos de idade (ORMELEZI, 2006 apud ALMEIDA E ARAÚJO,
2013); quando adquirida, ocorre por traumas, acidentes ou doenças.
Para o caso da pessoa que já nasce cega ou que tenha perda da
visão no decorrer da infância, o processo de reabilitação ocorre de maneira
diferenciada daquele para pessoas que perdem a visão quando já têm toda
a informação visual. Para uma criança, a vivência
“com o ambiente [ocorre] por outros canais sensoriais,
tendo uma imagem diferente das pessoas que enxergam
ou daquelas que perderam a visão após a formação de
conceitos visuais. [...] Quem enxerga possui a imagem
visual daquele objeto ou situação que tenta imaginar.
(OCHAITÁ, 199) apud MACHADO et. al. 2003, p. 23-24).”

As pessoas que perderam a visão após a formação dos conceitos
visuais têm facilidade na identificação dos objetos e das situações, ao
mesmo tempo que têm dificuldade de aceitação da cegueira pelo próprio
desconhecimento, como sustenta Veiga (apud SANTOS, 2004, p. 18)
ao afirmar que “a readaptação da vítima da cegueira adquirida na idade
adulta não é tarefa fácil, considerando que muitas vezes a pessoa nada
sabia sobre cegueira e não compreende como poderá viver no mundo que
construiu através de sua visão”.
Segundo Weishaln (2000 apud MAZZARO, 2002, p. 17-18), a
orientação é “o processo de utilizar os sentidos remanescentes para
estabelecer a própria posição e o relacionamento com outros objetos
significativos no meio ambiente”. Já a mobilidade pode ser entendida como
“a habilidade de locomover-se com segurança, eficiência e conforto no
meio ambiente, através da utilização dos sentidos remanescentes”.
A pessoa com deficiência visual adquirida precisará, segundo
KASTRUP (2007, p. 69), “reorganizar o sistema cognitivo”, no qual os
sentidos remanescentes terão papel fundamental na reorganização espacial
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do indivíduo. A autora coloca que, para essas pessoas, ocorrem (p. 69)
“duas mudanças de atenção: o redirecionamento da visão para o tato e a
reversão, na qual a atenção sofre uma mudança de qualidade”. Neste caso,
a pessoa não tem os sentidos remanescentes potencializados por conta da
deficiência visual, mas sim a atenção voltada aos demais sentidos, o que a
faz perceber as informações que não utilizava anteriormente.
Nesse contexto, diante do aumento de casos de cegueira adquirida
pela população adulta, é necessário investigar como o processo de
reabilitação ocorre com os sujeitos, tendo em vista que estes já possuem
as informações visuais, mas precisam reaprender a utilizá-las através
dos sentidos remanescentes. É igualmente necessário compreender a
interferência das áreas psicomotora e social nesse processo.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa está dividida em duas partes. Na primeira, foi feita a
abordagem conceitual acerca da pessoa com deficiência. Para aproximação
com a temática estudada, foi utilizado o Decreto nº. 5.296/2004 no que
tange à cegueira e baixa visão na legislação brasileira, bem como artigos e
periódicos que abordam a perda da visão na fase adulta. Na segunda parte,
para identificar os aspectos que podem facilitar ou dificultar a aprendizagem
da Orientação e Mobilidade em pessoas com cegueira adquirida, foram
realizadas entrevistas semiestruturadas de caráter qualitativo com duas
mulheres e um homem, sendo uma mulher com baixa visão e os demais
participantes com cegueira. A idade destes foi 34, 58 e 62 anos e todos já
haviam passado pela reabilitação em Orientação e Mobilidade. As entrevistas
foram realizadas individualmente. Cada entrevistado teve acesso ao teor do
questionário e a qualquer tempo poderia deixar de responder as perguntas
ou sair da pesquisa. Para melhor identificação dos respondentes, eles
foram classificados em R1, R2 e R3, sendo R1 – mulher de 34 anos com
baixa visão; R2 – homem de 58 anos com cegueira e R3 – mulher de 62
anos com cegueira.
Segundo Minayo (2002, p. 22) “[...] a abordagem qualitativa aprofundase no mundo dos significados das ações e relações humanas, um lado
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não perceptível e não captável em equações, médias e estatísticas”. Assim,
pode ser observada a subjetividade de cada pessoa, mesmo diante de
um fator comum, a perda da visão na fase de vida adulta, portanto após a
construção das imagens.
Quanto à sistematização da coleta das informações prestadas pelos
participantes, foi realizada a transcrição das entrevistas para identificar
as facilidades e entraves encontrados pelas pessoas que perderam a
visão na fase adulta, no que diz respeito à aprendizagem da Orientação e
Mobilidade. Para isso, foi verificado junto aos sujeitos pesquisados como
eles se percebem enquanto pessoas com deficiência visual, a utilização
da bengala, o apoio obtido pela família para o ensino da Orientação e
Mobilidade e se o fato de já possuírem as informações visuais foi um fator
facilitador na aprendizagem da técnica.
Esta pesquisa foi realizada na Associação Pernambucana de Cegos –
APEC, entidade filantrópica de defesa de direitos localizada em Recife/PE.
Fundada em 1983 a partir da necessidade das pessoas cegas e com baixa
visão de terem representatividade nos diversos espaços, a entidade luta
pela valorização das potencialidades inerentes a este segmento.
A Associação presta serviços socioassistenciais às pessoas cegas
e com baixa visão, preferencialmente, a partir dos 10 (dez) anos e possui
mais de 1.200 pessoas inscritas em seu quadro social. Essas pessoas
participam de atividades nas áreas de educação, habilitação/reabilitação,
formação profissional, geração de renda, lazer e outras áreas afins, no
sentido de tornar a pessoa com deficiência visual apta a prover sua própria
subsistência. A APEC também promove assessoramento em defesa de
direitos às entidades congêneres situadas na Região Metropolitana do
Recife e interior do Estado. Essa orientação visa fortalecer as demais
instituições, para que as pessoas atendidas por elas possam ser assistidas
em suas demandas, nos seus municípios de origem e reivindicar ou propor,
nessas localidades, o fortalecimento das ações e das políticas voltadas às
pessoas com deficiência.
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ANÁLISE DOS DADOS
As entrevistas foram realizadas em duas tardes. A aplicação do
questionário (apêndice A) foi realizada individualmente e, antes de iniciálo, cada participante teve acesso ao teor das perguntas, sendo facultado
responder todas ou não. Houve ampla participação quanto ao retorno das
perguntas, tendo sido respondidas todas as indagações.
A primeira pergunta questionou a causa da deficiência visual. A
participante R1 colocou a retinose pigmentar; o R2 a retinopatia diabética
e glaucoma; e R3, glaucoma associado à alta miopia. No que diz respeito
à idade em que adquiriu a deficiência visual, a entrevistada R1 colocou que
a baixa visão foi progressiva, pois sentia dificuldade em enxergar, mas não
identificava como um comprometimento da visão. Os outros participantes
informaram que a associação das patologias com o glaucoma ocasionou
a deficiência visual; as idades de perda total da visão ocorreram aos 53 e
59 anos.
A pergunta três indagou sobre como os participantes se veem
enquanto pessoa com deficiência visual e qual as dificuldades e
perspectivas nesta nova condição, sendo colocado o seguinte: dificuldade
quanto ao convívio, pois as pessoas não compreendem a deficiência visual;
discriminação; algumas limitações quanto à acessibilidade; sensação de
“invalidez” devido à perda da visão; sensação de dependência, dificuldades
de relacionamento interpessoal e de interação nos diversos ambientes. O
participante R2 destacou que, do ponto de vista profissional, “é tranquilo,
seguro, não existe inconsistência ou dificuldade em realizar os trabalhos”.
Pelo fato de gostar das atividades que realiza, a cegueira não lhe ocasionou
grandes dificuldades na retomada das atividades laborais, pois ainda atua
como gestor dos serviços que promove e responde por eles. Quanto às
perspectivas nessa nova condição, todos colocaram que a deficiência
visual em si não é dificultadora e que hoje podem fazer qualquer coisa que
esteja ao alcance.
A pergunta quatro abordou como os participantes viam o uso da
bengala. A participante R3 colocou que, ao utilizá-la pela primeira vez, hesitou
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em sair, descrevendo o “sentimento de derrota”. Hoje, ela compreende a
função da bengala não só para locomoção, mas para identificá-la como
pessoa com deficiência visual. R3 relatou ainda que, utilizando a bengala,
as pessoas logo saem da frente e que, quando não a utilizava, ao bater em
alguém escutava se “estava cega”. A bengala, segundo esta participante, é
algo que já faz parte do cotidiano dela, tendo vários modelos que utiliza de
acordo com os espaços que vai frequentar.
As entrevistadas R1 e R3 colocaram que tiveram dificuldades no início
por conta dos familiares, porém a convivência com outras pessoas com
deficiência visual as ajudou nesse processo. O participante R2 informou que
relutou em utilizar a bengala, “mas não foi uma postura e sim por achar que
a deficiência visual seria revertida. Durante o tempo em que estive “parado”,
imaginava como seria utilizá-la”. Hoje, ele diz que a dificuldade não era da
forma como imaginava e que, ao utilizar a bengala, já foi certo de que ela
seria sua “companheira”.
A próxima pergunta indagou sobre a motivação para fazer Orientação
e Mobilidade que, segundo os participantes, foi a perda da insegurança em
andar só, desviar dos obstáculos com mais segurança e evitar acidentes.
R3 informou que realizou dois cursos de Orientação e Mobilidade, mas só
adquiriu confiança na locomoção independente após realizar curso para
instrutores. Foi ressaltado por todos que as calçadas não são acessíveis,
dificultando a locomoção.
Quanto à maior dificuldade na aprendizagem da Orientação e
Mobilidade, foram listados previamente os seguintes itens: uso da bengala;
aceitação da deficiência visual; equilíbrio; mapa mental; orientação
espacial – noções de direita, esquerda, pontos do ambiente e outros, para
acrescentar itens não contemplados. As dificuldades informadas pelos
participantes foram aceitação da cegueira, equilíbrio, orientação espacial e
uso da bengala. Outros pontos listados foram à realização das técnicas de
orientação e mobilidade e utilização de canto da parede como referência.
Destaca-se que a aceitação da deficiência visual foi um fator de dificuldade,
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mesmo para as pessoas que perderam a visão gradativamente, devido
ao estigma que estas tinham quanto à deficiência visual. Os participantes
com cegueira listaram também o equilíbrio, afirmação não encontrada na
entrevistada com baixa visão. A respondente R3 informou que, enquanto
tinha baixa visão, não teve esse problema, mas, com a perda total da visão,
começou a apresentá-lo, precisando fazer acompanhamento com otorrino
e recomendação de exercícios. Quanto à criação de mapas mentais,
nenhum deles apresentou dificuldade, pois alegaram que já tinham em
mente a elaboração do percurso e pontos de referência fixos.
Para a pergunta sete, que indagou se os entrevistados tiveram
medo de andar sozinhos, R2 e R3 informaram que sim, referindo o medo
de machucar as outras pessoas quando estivessem andando e a falta de
acessibilidade. R3 informou que toma o cuidado, assim que entra no ônibus,
de dobrar a bengala para não bater em alguém e que não tem medo de se
machucar, pois é responsabilidade dela. Quanto à falta de acessibilidade, foi
destacado que “as calçadas são um obstáculo para andar sozinho, sendo
mais seguro andar acompanhado”.
Referente à pergunta oito, que tratou sobre o apoio dos familiares
para fazer Orientação e Mobilidade, a participante R3 informou que não
teve, pois, segundo ela, “é difícil a família dar apoio”. Hoje em dia, ela relata
que “tenho o apoio da família, mas também não peço muito. Quando
preciso sair, utilizo um táxi ou uber”. Relatou já ter perdido atividades por
não ter quem a levasse. Colocou também que, quando ficou cega, a família
a viu como inválida, tendo que lembrar a todos que tinha perdido a visão
apenas. Hoje, ela relata ser mais tranquila, mas que ainda ocorrem alguns
incidentes, pois “às vezes, as pessoas esquecem que eu não enxergo”. R1
informou que a família só soube que ela estava fazendo o curso depois dela
ter aprendido a andar sozinha com a bengala e que muitas das atividades
que ela quer fazer ela “toma a frente” para depois informar. O participante
R2 informou que teve apoio dos familiares a partir do momento que ele
tomou a iniciativa de começar atividades de reabilitação, pois esses não
sabiam como ajudá-lo. Nota-se que a família tem um papel importante na
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reabilitação do indivíduo, porém, muitas vezes, por também desconhecer a
deficiência e as potencialidades das pessoas cegas e com baixa visão, não
consegue dar o apoio necessário.
Por fim, quando indagados se por já conhecerem as informações
visuais os participantes tiveram facilidade para aprender Orientação e
Mobilidade, todos informaram que sim, alegando que as informações já
estão na memória, que não precisam aprender os conceitos de cores,
formatos e texturas. Uma das participantes relatou que “uma criança me
perguntou o que era o azul. Eu não soube responder e aquilo me deixou
muito sentida. Mas eu sei que o azul pode ser uma cor, posso dizer que o
céu é azul e entender o que significa”. Também foi relatado que “com essas
informações é mais fácil saber onde estou. Mesmo que eu não veja texturas
e cores, sei que, se eu passar de carro em frente a um muro de pedra na
cor preta, estarei em frente à Associação”. O participante R2 colocou que
“não tenho dificuldade de locomoção pelo que já conhecia e para o que não
conheço tenho o apoio da bengala”.
Diante do apresentado, percebemos que as memórias visuais trazidas
pelas pessoas com cegueira ou baixa visão adquirida são elementos que
facilitam a orientação e mobilidade, pois estas pessoas não precisam
aprender conceitos e sim utilizar os sentidos remanescentes de forma a
reorganizar as informações recebidas. Ao mesmo tempo, existe uma perda
significativa na área psicomotora. Foi identificada uma defasagem nos
campos do equilíbrio e da orientação espacial, principalmente nas pessoas
cegas, pois estas perdem totalmente as referências. No caso das pessoas
com baixa visão, essas perdas não são tão severas, por conta do resíduo e/
ou acuidade visual que possuem e que podem lhes trazer outras pistas para
além daquelas que possam ser identificadas pelo tato ou bengala.
Um dado a ser relevado diz respeito à percepção das pessoas quanto
à deficiência visual e a participação da família no processo de reabilitação
do indivíduo. Todos os participantes frisaram que a deficiência visual não é
um impeditivo para a vida independente, mas as diversas barreiras a elas
impostas fazem com que as pessoas encarem a deficiência como “invalidez”.
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Muitas vezes, a incompreensão acerca da deficiência e das potencialidades
dessas pessoas faz com que elas tenham maior dificuldade no processo de
reabilitação. Neste contexto, percebe-se que a família, frequentemente, não
sabe como reagir à deficiência visual, passando também pelas fases de luto
e negação vivenciadas pelas pessoas com cegueira adquirida.
Segundo Glat (2004 apud DIAS, 2008, p.43),
“os familiares passam por diversos estágios de
adaptação que formam ciclos, incluindo o choque inicial
da descoberta, a negação do diagnóstico e busca por
“curas milagrosas”, o luto e a depressão, até alcançarem
o estágio de aceitação e adaptação.

A família, ou aqueles que convivem com a pessoa com deficiência
visual, tem um papel muito importante neste percurso. Inúmeras vezes, a
pessoa cega ou com baixa visão não consegue sair da fase do luto (negação)
sozinha, sendo necessário, além da ajuda profissional, o apoio das pessoas
com as quais convive. Desta forma, para entender a percepção da pessoa
com deficiência visual acerca de si mesma, suas potencialidades e limites,
é necessário trabalhar também com as pessoas que fazem parte do seu
convívio de forma que o profissional possa traçar estratégias com vistas à
reabilitação das pessoas cegas e com baixa visão.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos casos de cegueira adquirida, ao investigar o processo de
reabilitação do indivíduo, é preciso observar os diversos aspectos que o
cercam. O apoio de uma equipe multiprofissional articulada com aqueles
que convivem com a pessoa com deficiência visual pode ser um aliado na
reabilitação. Este é um processo que deve ser vivenciado por todos, não só
pela pessoa cega ou com baixa visão.
As associações e instituições voltadas às pessoas com deficiência
visual têm um papel de grande importância na promoção da autonomia
do indivíduo. É necessário fortalecer esses espaços, pois, além de realizar
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atividades que visam à inclusão das pessoas com deficiência nos diversos
setores da sociedade, essas instituições são muitas vezes o primeiro local
procurado pela família ou pelas próprias pessoas cegas e com baixa visão
para a promoção de serviços e conhecimento dos direitos. Também se
destaca a necessidade de maior disseminação das informações no sentido
da prevenção da cegueira, pois muitas das patologias que causam a
deficiência visual, quando diagnosticadas precocemente, podem ser mais
bem acompanhadas.
Por fim, colocamos a importância de trabalhar com as pessoas com
deficiência visual adquirida, por meio de uma equipe multiprofissional, “as
perdas” vivenciadas por elas, para diminuir as barreiras que venham a
prejudicar o processo de reabilitação.
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APÊNDICE A
QUESTIONÁRIO
Nome:
Data de nascimento: 			

Sexo: ( ) masculino ( ) feminino

Em relação à deficiência visual: ( ) Cegueira

( ) Baixa visão

1. Causa:
2. Idade em que adquiriu a deficiência:
3. Como você se vê enquanto pessoa com deficiência visual? Quais as
suas dificuldades e perspectivas nesta nova condição?
4. Como você via o uso da bengala?
5. O que lhe motivou a fazer a orientação e mobilidade?
6. Qual sua maior dificuldade na aprendizagem da O.M?
( ) uso da bengala ( ) aceitação da cegueira ( ) equilíbrio ( ) mapa
mental ( ) orientação espacial – noções de direita, esquerda, pontos
do ambiente
( ) outro. Qual?
7. Teve medo de andar só? ( ) sim ( ) não. Por quê?
8. Teve apoio dos familiares para fazer orientação e mobilidade? ( ) sim (
) não. Por quê? ( ) superproteção
( ) medo de andar sozinho ( )
disponibilidade do guia-vidente ( ) outro. Qual?
9. Por já conhecer as informações visuais, você teve facilidade para
aprender orientação e mobilidade? ( ) sim ( ) não. Por quê?
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INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA
VISUAL NO ESPAÇO ESCOLAR: DESAFIOS QUE SE
INTERPÕEM NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM
Joscilene Alves de Sousa
Francélio Ângelo de Oliveira
1

INTRODUÇÃO

A inclusão em seu aspecto mais amplo é uma temática bastante
complexa e muito abordada nos ambientes sociais, principalmente nas
escolas. Se analisarmos nossa atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – LDBN 9.394/96, podemos perceber que os artigos 58, 59 e 60
trazem essa questão da inclusão, voltando-se diretamente para as pessoas
com deficiência. Mas, quando falamos em incluir, não devemos nos limitar
apenas às pessoas com deficiência, mas a todas as pessoas, sejam elas
negras, indígenas, ricas, pobres, etc. Ou seja, tratar de uma inclusão da
diversidade social. A escola precisa ser capaz de valorizar as diferenças que
existem e trabalhar em todo o contexto escolar para disseminação dessa
valorização. Segundo Araújo (1998):
[...] a escola precisa abandonar um modelo no qual
se esperam alunos homogêneos, tratando como
iguais os diferentes, e incorporar uma concepção que
considere a diversidade tanto no âmbito do trabalho
com os conteúdos escolares quanto no das relações
interpessoais. (ARAÚJO, 1998, p. 44).

Segundo o mesmo autor, a escola precisa entender a heterogeneidade
que a forma, sendo capaz de considerar a diversidade de pessoas que
estão inseridas nesse ambiente de formação integral, acreditando-se que
assim será possível um trabalho em uma perspectiva inclusiva.
Hoje, muito se fala em meios que facilitam o processo de inclusão
e aprendizagem dos alunos com deficiência na escola. Há, em algumas
instituições, as salas para o Atendimento Educacional Especializado –
AEE, que é um espaço pensado para minimizar as dificuldades dos alunos
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público-alvo da educação especial. A explanação a seguir esclarece o que
seria o AEE:
O AEE complementa e/ou suplementa a formação
do aluno, visando a sua autonomia na escola e fora
dela, constituindo oferta obrigatória pelos sistemas de
ensino. É realizada, de preferência, nas escolas comuns,
em um espaço físico denominado Sala de Recursos
Multifuncionais. Portanto, é parte integrante do projeto
político pedagógico da escola. (ROPOLI et al, 2010, p. 4).
As Salas de Recursos Multifuncionais citadas
anteriormente atendem os alunos que constituem o
público-alvo da educação especial, que são alunos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
com altas habilidades. Isso “[...] conforme estabelecido
na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva
da Educação Inclusiva e no Decreto N.6.571/2008. ”
(ROPOLI et al, 2010, p.4).

É comum ouvirmos também sobre as dificuldades dos professores
para trabalhar com esse público. Dentre elas, podemos citar o número
insuficiente de profissionais especializados para o atendimento das
especificidades do aluno, o quantitativo insuficiente de profissionais de
apoio para ajudar o aluno em suas questões funcionais, a precarização do
trabalho docente, tanto no âmbito da formação inicial quanto nas condições
de trabalho, entre outros.
Apesar das recentes Leis que garantem o direito à inclusão escolar
para todos, indistintamente; das políticas de ações afirmativas e de ações
pontuais que objetivam a efetivação da inclusão escolar dos alunos públicoalvo da educação especial, parece-nos notória a existência de alguns
desafios que ainda persistem e se interpõem no tocante à garantia e à
plena efetivação da inclusão escolar desses sujeitos. Um desses desafios
“é o desconhecimento que ainda predomina nas escolas e na sociedade
a respeito das pessoas com deficiência e suas reais possibilidades de
aprendizagem.” (CORREIA, 2014, p.16).
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Diante do exposto, a pesquisa justifica-se pela relevância da temática
debatida, por trazer para o centro das discussões conceitos importantes
como inclusão e preconceito, abrir margem para reflexão sobre as
práticas pedagógicas inclusivas e mostrar como elas podem vir a impactar
diretamente no processo de ensino-aprendizagem dos indivíduos.
Foi pensando especificamente na inclusão da pessoa com deficiência
visual na escola que essa pesquisa surgiu. Como questão de pesquisa
temos “quais os desafios pedagógicos enfrentados no processo de ensino
dos alunos com deficiência visual”; “o que a literatura e as pesquisas
recentes têm apontado como desafios para o processo de inclusão do
aluno com deficiência visual?”. Essas são indagações que nortearam o
presente trabalho.
Na tentativa de responder nossas indagações, traçamos o seguinte
objetivo: investigar os principais desafios enfrentados no processo de
inclusão escolar dos alunos com deficiência visual.
Para alcance do objetivo traçado, a pesquisa realizada foi qualitativa e
baseou-se em uma investigação de caráter bibliográfico, “[...] aqui se analisa
o exame da natureza, do alcance e das interpretações possíveis para o
fenômeno estudado; não se restringe a uma contagem ou a uma descrição,
mas busca-se a essência do fenômeno ou teoria” (BONAT, 2009, p.12). No
procedimento, foram realizadas leituras de produções referentes à temática
abordada, tendo a investigação de Leis também feito parte desse processo
para um melhor embasamento teórico.
Para análise e desenvolvimento desse trabalho, nos ancoramos na Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 9.394 de 20 de dezembro
de 1996 e nos seguintes autores Mantoan (2003), Silva (2006), Matos (2016),
entre outros. Com isso, foi possível compreender como ocorre o processo de
inclusão da pessoa com deficiência visual no espaço escolar.
O trabalho divide-se em três seções: a primeira, debate temáticas
importantes como inclusão e preconceito; a segunda apresenta de forma
sucinta a deficiência visual; enquanto a última aborda os desafios que se
interpõem no processo de aprendizagem das pessoas com deficiências
visuais.
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2

INCLUSÃO ESCOLAR: A ESCOLA DAS DIFERENÇAS EM
CONTRAPOSIÇÃO À ESCOLA DOS DIFERENTES

A escola é um local onde se congrega a diversidade humana, sendo um
espaço de formação integral do ser humano e aos alunos com deficiências
devem ser garantidos os mesmos direitos e as mesmas oportunidades
dos alunos sem deficiência. “Se trabalharmos na perspectiva da educação
inclusiva, teremos escolas das diferenças”, como afirma Figueiredo (2010)
e uma escola das diferenças precisa aceitar a heterogeneidade de pessoas
e moldar-se para melhor atendê-las, pois a escola é um espaço de
formação para todos e esse direito é assegurado por Lei. E além do ensino
comum regular, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN
9.394/96) afirma que deve haver nas escolas o “Atendimento Educacional
Especializado - AEE gratuito aos educandos com necessidades especiais,
preferencialmente na rede regular de ensino” (BRASIL, 1997). Então, o
aluno com deficiência terá o direito de estar na escola comum e receber
o atendimento educacional especializado, tendo também o direito à
aprendizagem e ao desenvolvimento como todos os outros alunos.
Assim, a escola, enquanto instituição aberta a todos e enquanto
espaço para as diferenças, precisa superar o sentimento de rejeição a
esses alunos para que eles tenham as mesmas oportunidades que são
oferecidas aos outros alunos, assegurando-lhes o desenvolvimento da
aprendizagem. Ou seja, as escolas precisam trabalhar com a inclusão.
Sobre esse processo, os autores a seguir esclarecem que
A inclusão rompe com os paradigmas que sustentam o
conservadorismo das escolas, contestando os sistemas
educacionais em seus fundamentos. Ela questiona
a fixação de modelos ideais, a normalização de perfis
específicos de alunos e a seleção dos eleitos para
frequentar as escolas, produzindo, com isso, identidades
e diferenças, inserção e/ou exclusão. (ROPOLI et al,
2010, p. 4).

Para que haja essa inclusão, as escolas precisam romper com o
binarismo normal e especial, trabalhar com as diferenças e valorizar as
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mesmas na tentativa de produção de conhecimento, pois só assim é
possível garantir um espaço educacional inclusivo.
Mesmo sabendo da importância da inclusão, o que percebemos hoje
ainda em algumas escolas é a existência de preconceitos, que muitas vezes
vêm mascarados e acabamos por nem perceber sua existência. Sobre isso
a autora a seguir esclarece que
O preconceito às pessoas com deficiência configurase como um mecanismo de negação social, uma vez
que suas diferenças são ressaltadas como uma falta,
carência ou impossibilidade. A deficiência inscreve no
próprio corpo do indivíduo seu caráter particular. (SILVA,
2006, p. 426).

A autora elucida que a pessoa com uma deficiência sofre o preconceito
que é gerado como um mecanismo inerente à sociedade. Essa negação,
sem dúvida, é uma construção social, haja vista que não nascemos com
preconceito, mas aprendemos com o meio a sermos preconceituosos,
onde o diferente parece incomodar e inquietar a sociedade. A próxima
explanação da autora reforça essa ideia:
As pessoas com deficiência causam estranheza num
primeiro contato, que pode manter-se ao longo do tempo
a depender do tipo de interação e dos componentes
dessa relação. O preconceito emerge como um
comportamento pessoal, porém não pode ser atribuído
apenas ao indivíduo, posto que não se restringe a
exercer uma função irracional da personalidade. (SILVA,
2006, p. 426).

Cientes da existência de preconceitos nas escolas, temos que
trabalhar em uma perspectiva que vise à inclusão da pessoa com deficiência
na escola e em outros espaços sociais. “Se o que pretendemos é que a
escola seja inclusiva, é urgente que seus planos se redefinam para uma
educação voltada para a cidadania global, plena, livre de preconceitos e
que reconhece e valoriza as diferenças.” (MANTOAN, 2003, p.14).
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Muitas vezes, acreditamos estar vivenciando e praticando a inclusão
em nossa escola apenas ao receber o aluno com deficiência, mas essa
ação de incluir vai além de receber esse alunado. Temos que ter em mente
uma questão bem esclarecida: incluir é diferente de integrar. Ao defender
essa ideia, Mantoan (2003) nos diz que
a integração escolar pode ser entendida como o
“especial na educação”, ou seja, a justaposição do
ensino especial ao regular, ocasionando um inchaço
desta modalidade, pelo deslocamento de profissionais,
recursos, métodos e técnicas da educação especial às
escolas regulares. (MANTOAN, 2003, p. 16).

Fica evidente que integrar não passa da simples possibilidade dada
às pessoas com deficiências de estarem na escola comum. Mas o que
realmente se deseja é isso? Ou o ideal seria sua inclusão por meio da
garantia do direito de aprendizagem? Sobre a inclusão, Mantoan (2003)
explicita
[...] esta questiona não somente as políticas e a
organização da educação especial e da regular, mas
também o próprio conceito de integração. Ela é
incompatível com a integração, pois prevê a inserção
escolar de forma radical, completa e sistemática. Todos
os alunos, sem exceção, devem frequentar as salas de
aula do ensino regular. [...] As escolas inclusivas propõem
um modo de organização do sistema educacional
que considera as necessidades de todos os alunos e
que é estruturado em função dessas necessidades.
(MANTOAN, 2003, p. 16).

É notório que se existe a pretensão de termos uma escola diferente
e que aceite as diferenças, logo o caminho que precisamos seguir é o da
inclusão. A partir desse pressuposto, em todos os casos de pessoas com
deficiências, devemos procurar incluí-las ao meio social, garantindo, assim,
sua efetiva atuação social e consequente autonomia. Isso está respaldado
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legalmente, então é um direito a ser usufruído pela pessoa que tem algum
tipo de deficiência, tendo nossas escolas que trabalhar a educação especial
em uma perspectiva de educação inclusiva.
3

DEFICIÊNCIA VISUAL: DIALOGANDO
COM AS ESPECIFICIDADES

Se focarmos especificamente na questão da deficiência visual,
podemos perceber inúmeras particularidades. Podemos notar que é
difícil a socialização e interação das pessoas que têm essa deficiência,
pois a sociedade não está acostumada com algo que fuja do padrão de
ser humano “perfeito”. A visão é um dos sentidos mais importantes para
os seres humanos, pois com ela somos capazes de perceber e interagir
com o mundo. Então, é evidente que a ausência desse sentido dificulta o
desenvolvimento dessas pessoas, mas isso não impede que elas aprendam,
socializem e tenham autonomia em suas vidas. O trecho a seguir explica
melhor o que é a deficiência visual:
A deficiência visual é uma alteração no sistema visual
que causa a incapacidade de ver ou de ver bem. Dentre
as pessoas com esta deficiência, encontram-se as com
cegueira e as com baixa visão, esta última, anteriormente
designada por visão subnormal. (MATOS, 2016, p. 128).

Ao definir esta condição humana, Matos (2016) esclarece-nos mais
um pouco sobre essa deficiência. A deficiência visual pode ser congênita ou
adquirida. No primeiro caso, a pessoa já nasce cega, enquanto no segundo
ela adquire a cegueira depois do nascimento, sendo isso mais comum em
pessoas de idade avançada. “[...] há também muitos casos de perda visual
em períodos posteriores ao nascimento, deficiência visual adquirida ou
adventícia, que são ocasionadas, em especial, por doenças infecciosas,
enfermidades sistêmicas e traumas oculares” (MATOS, 2016, p.130). A
importância desse sentido fica claro na citação a seguir:
A criança que enxerga estabelece uma comunicação
visual com o Mundo exterior desde os primeiros meses
148

Orientação e Mobilidade: Ensaios

de vida porque é estimulada a olhar para tudo o que está
à sua volta, sendo possível acompanhar o movimento
das pessoas e dos objetos sem sair do lugar. A visão
reina soberana na hierarquia dos sentidos e ocupa uma
posição proeminente no que se refere à percepção
e integração de formas, contornos, tamanhos, cores
e imagens que estruturam a composição de uma
paisagem ou de um ambiente. É o elo que integra os
outros sentidos, permite associar som e imagem, imitar
um gesto ou comportamento e exercer uma atividade
exploratória circunscrita a um espaço delimitado. (SÁ et
al, 2007, p.15).

Sabendo da importância desse sentido, podemos compreender
como sua ausência pode implicar na vida das pessoas. Diante dessa
realidade, temos a consciência da importância de incluir esse público nas
instituições sociais como a escola. E nesse local preparar-se um ambiente
de contribuição para o desenvolvimento educacional e pessoal, colaborando
para a construção da autonomia da pessoa com deficiência visual. Mas
para que esse ambiente escolar seja de fato inclusivo, devemos atentar
para alguns pontos importantes, destacando como fundamental um olhar
sobre as práticas pedagógicas.
4

A PRÁTICA PEDAGÓGICA FRENTE À EFETIVAÇÃO DO DIREITO
DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL

Andar, correr, movimentar-se são atividades essenciais para o
desenvolvimento infantil. A realização dessas ações é comumente
desempenhada por crianças que enxergam, mas, no caso de crianças com
deficiência visual, essas ações ficam comprometidas caracterizando-se
como uma dificuldade para o processo de desenvolvimento neuropsicomotor
dessas crianças. Outra dificuldade enfrentada por crianças com deficiência
visual é a questão da aprendizagem no espaço escolar. Sobre tal questão
Mello (2012), ao pesquisar sobre o assunto, traz um relato que evidencia isso:
Observando a rotina de uma escola estadual, na qual
alunos deficientes visuais frequentam as salas de
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aula comuns, pudemos constatar as dificuldades de
professores ao enfrentar situações para as quais não
foram formados e de alunos deficientes visuais que
precisam se superar para aprender, muitas vezes, sem
condições apropriadas. (MELLO, 2012, p. 2).

A explanação da autora esclarece que uma das inúmeras dificuldades
enfrentadas pelas pessoas com deficiência visual no processo de inclusão
escolar é a escassez de professores com formação para o exercício real de
práticas pedagógicas inclusivas que possam, em sala de aula, realizar um
trabalho eficiente e eficaz com os alunos público-alvo da educação especial.
No entanto, sabemos que essas crianças precisam executar essas
práticas (andar, correr, movimentar-se, etc.). Precisam, também, aprender
os conteúdos escolares e os espaços que elas frequentam devem favorecer
essas apropriações. Se nos concentrarmos no ambiente escolar, podemos
dizer que ele precisa romper não apenas com as barreiras arquitetônicas
que limitam a autonomia dos estudantes com deficiência visual. Depois da
possibilidade desse ambiente físico inclusivo, temos que pensar no essencial
que é o processo de ensino-aprendizagem para a pessoa com deficiência
visual. Quando falamos em deficiência, pensamos em acessibilidade e
sobre isso concordamos com Oliva (2016) quando afirma que a
[...] acessibilidade não diz respeito somente às mudanças
arquitetônicas das escolas. O lu
gar na sala onde os
alunos se sentam, o volume da voz do professor, o
posicionamento do professor em sala para a leitura
labial de alunos, a construção ou aquisição de materiais
específicos também são exemplos de adequações
de acesso ao currículo, que podem ou não demandar
tempo e investimento financeiro. (OLIVA, 2016. p. 495).

Concordamos que, para uma prática pedagógica inclusiva, são
necessários recursos materiais que muitas vezes existem nas escolas em
quantidades insuficientes e o professor acaba por produzir ou comprar
com recursos próprios. Essa dificuldade de acesso a recursos caracteriza-
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se como mais um entrave no processo de aprendizagem da pessoa com
deficiência visual. Para o trabalho com as pessoas com deficiência visual,
temos inúmeros materiais existentes, como esclarece Oliva (2016):
Hoje há uma enorme quantidade de materiais de apoio
disponíveis às pessoas com D.V. Há materiais volta
dos às pessoas com baixa visão e àqueles com perda
total. Alguns exemplos de recursos para as pessoas
com baixa visão são iluminação especial, posição
da carteira na sala, carteira adaptada com a mesa
inclinada, caderno de pau
ta ampliada, lápis 4B ou
6B, lunetas, lupas, softwares de computador para a
ampliação da tela, ampliação de textos, entre outros.
Alguns recursos disponíveis às pessoas com perda
total da visão são máquinas de datilografia, impres
sora e scanner Braille, computadores com programas
de voz, sistema operacional DOSVOX para leitura da
tela, réguas de escrita (reglete e punção), calculadoras
que falam a resposta, gravadores, soroban (instrumento
para cálculos), bengala, livros escritos em Braille com
ilustração em alto-relevo, maquetes, cola para marcar
relevo, cão-guia, entre outros. (OLIVA, 2016. p. 494).

Mas não são apenas os recursos materiais que podem garantir um
bom processo de ensino e aprendizagem, “[...] se faz necessária a mudança
nas práticas pedagógicas tornando-as inclusivas, garantindo a participação
destes alunos no cotidiano da escola, bem como o desenvolvimento
de habilidades e as mediações de aprendizagens que respeitem suas
singularidades”. (MACIEL et al, 2016, p.3).
O professor precisa estar atento e conhecer seus alunos, pois muitos
demoram a aprender por dificuldade de se relacionar bem em sala. Ao
pesquisar sobre isso, Figueiredo (2010) cita que existem alunos que “têm
dificuldades de se relacionar com os colegas, em particular durante as
atividades na sala de aula, preferindo trabalhar com um adulto por perto”
(FIGUEIREDO, 2010, p. 109). Podemos perceber que a dificuldade de
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relacionamento pode ser algo comum em sala e essa falta de socialização
não é benéfica para o desenvolvimento do indivíduo.
Outro ponto crucial caracterizado pelo autor como dificuldade que
consideramos pertinente no processo de construção integral da pessoa
com deficiência visual é a aceitação dessa realidade de deficiência. O autor
nos diz que existe “[...] a dificuldade em aceitar que é uma criança diferente
e que existem situações e atividades que ele não poderá viver de forma
semelhante à dos colegas normovisuais.” (FIGUEIREDO, 2010, p. 115).
Diante disso, é evidente que mudanças devem ocorrer dentro de
sala de aula, seja no tratamento de questões afetivas e/ou nos conteúdos
escolares. Sobre isso concordamos com Mantoan (2013), ao defender a
ideia de que as atividades ofertadas em sala regular pelos docentes devem
ser diversificadas, porém devem ser aplicadas de forma coletiva para todos
os alunos da sala. Quando tratamos da questão metodológica dentro de
uma perspectiva de trabalho inclusivo, as propostas de atividades devem
ser diversificadas e não adaptadas. Ou seja, o aluno deficiente deve ter
acesso a todo o conteúdo que os demais colegas de sala, configurando-se,
assim, sua inclusão nesse espaço de aprendizagem.
Então, diante do exposto, fica evidente que, se não houver essa
prática de diversificação sem perda de conteúdo por parte dos alunos
com deficiência visual, há a necessidade de mudanças em sala. É preciso,
também, que haja recursos materiais e, sem dúvida, dedicação do
professor. Sobre isso, Santos (2010), destaca que, enquanto educadores,
devemos adotar princípios da educação inclusiva e pressupõe, ainda, a
necessidade de que haja
grandes mudanças no papel do professor e nas
práticas que este desenvolve, dentro e fora das
aulas, nomeadamente no que se refere à forma como
encara o currículo. É necessário que o professor deixe
de ser um executor, um simples aplicador de um
currículo, tornando-se um construtor de currículos,
adaptados a cada aluno, através da forma como são
operacionalizados, ou seja, das tarefas escolhidas, das
formas de gestão dos espaços e da organização do
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trabalho (individual, em dupla, em grupos), passando
pelas formas de avaliação previstas e pelo contrato
didático estabelecido. (SANTOS, 2010, p. 116).

Podemos perceber que existem, sim, dificuldades no processo de
inclusão escolar da pessoa com deficiência visual. É nítida a necessidade de
ações diretas do profissional educador para garantir o desenvolvimento e a
autonomia dessas pessoas, já que ele não pode realizar essa tarefa sozinho,
precisando de apoio de profissionais especializados nesse trabalho.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o propósito de investigar bibliograficamente os principais
desafios enfrentados no processo de inclusão escolar dos alunos com
deficiência visual e discutir o que a literatura tem apontado como entrave
para a efetivação do direito de aprendizagem desses alunos, podemos
perceber que um dos principais desafios é o pouco conhecimento das
pessoas sobre o que é a deferência visual. É fundamental que quem vier a
trabalhar com pessoas com deficiências visuais conheça as particularidades
dessas pessoas bem como as suas capacidades de aprendizagem que
existem e devem ser desenvolvidas.
A não aceitação da condição de pessoa com deficiência, as
dificuldades de relacionamento com colega em sala de aula, a escassez de
professores com formação para o exercício real de práticas pedagógicas
inclusivas e os precários recursos matérias são os principais entraves
encontrados no processo de inclusão, desenvolvimento e aprendizagem
das pessoas com deficiência visual.
Então, as considerações que finalizam esse trabalho apontam para
a necessidade real de atitudes positivas dentro do ambiente escolar por
parte de todos para a efetivação da educação inclusiva das pessoas
com deficiência visual. Percebemos, também, que o docente não poderá
executar essa tarefa sozinho, pois, quando não houver formação para esse
trabalho, terá que ser um professor pesquisador para ter sucesso em sua
prática docente. Se a instituição possuir sala de Atendimento Educacional
Especializado (AEE), o aluno poderá contar com o apoio do professor
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especialista que trabalha nesse ambiente para facilitar seu desenvolvimento
no processo de ensino-aprendizagem e construção de sua autonomia.
É fundamental a existência de recursos materiais que auxiliem a prática
docente frente aos alunos com deficiência visual.
Contudo, podemos dizer que a educação conhecida como inclusiva
ainda está em processo de implantação efetiva e mudanças nas práticas
pedagógicas, no que se refere a questões arquitetônica e, principalmente, no
âmbito atitudinal são necessárias para a efetivação da educação inclusiva.
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PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: UMA
ANÁLISE SOBRE ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA
NO IFCE – CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE
Kelma de Freitas Felipe
Natal Lânia Roque Fernandes
1

INTRODUÇÃO

Os estudos realizados na especialização em Orientação e Mobilidade
nos proporcionaram uma aproximação com um tema até então pouco
conhecido. Foi através deste momento de qualificação que pudemos lançar
um olhar diferenciado sobre a questão da deficiência visual, atentando
para as necessidades de acessibilidade arquitetônica no Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) – Campus Limoeiro
do Norte ao sabermos da existência de pessoas cegas e surdo-cegas no
município.
De acordo com os dados do Censo demográfico de 2010
(IBGE,2010), a cidade de Limoeiro do Norte apresenta um total de 56.264
habitantes, sendo que 2.461 pessoas afirmam não conseguir enxergar
de modo algum ou tendo grandes dificuldades visuais, o que representa
4,38% da população. Considera-se tal número bastante significativo, por
isso julgamos necessária a ampliação das discussões para a reconstrução
de uma cultura que rompa preconceitos e elimine estigmas estabelecidos
durante anos.
Goffman (2004, p.6) afirma que a criação de estigmas (atributos
depreciativos) a um indivíduo com deficiências faz com que “[...] deixamos de
considerá-lo criatura comum e total, reduzindo-o a uma pessoa estragada
e diminuída [...] constitui uma discrepância específica entre a identidade
social virtual e a identidade social real”.
Em levantamento realizado na rede de escolas públicas em Limoeiro
do Norte, verificamos que existem 6 (seis) discentes com cegueira, sendo
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estes possíveis candidatos a ingressarem no campus do IFCE. Dessa forma,
tornou-se urgente observar as limitações hoje impostas pela instituição em
relação às barreiras arquitetônicas existentes para pessoas cegas.
Podemos destacar que as ações voltadas para a Educação Inclusiva
no IFCE tiveram início através do Programa TEC NEP - Educação, Tecnologia
e Profissionalização para Pessoas com Necessidades Educacionais
Específicas, instituído pelo MEC/SETEC-SEESP no ano de 2000. A
partir deste programa, o IFCE implantou em seus campi os Núcleos de
Acessibilidade às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas
- NAPNE com o objetivo de criar na instituição a cultura da “educação
para a convivência”, a aceitação da diversidade, a eliminação de barreiras
arquitetônicas, educacionais e atitudinais, incluindo socialmente todos
através da educação. Porém, referente a questões relacionadas à estrutura
predial, vimos que muito ainda deve ser feito para garantir um ambiente
inclusivo o que nos levou ao interesse em investigar as limitações estruturais
da instituição.
A presente pesquisa teve por objetivo investigar, com base nas
Normas Brasileiras de Regulamentação – NBR (9050), as condições de
acessibilidade arquitetônica para pessoas com deficiência visual no IFCE –
Campus Limoeiro do Norte, suscitando uma discussão em relação à política
de educação inclusiva, e às divergências e convergências entre o que está
estabelecido na lei e o que se tem na prática.
A pesquisa, caracterizada como estudo de caso, adotou, como
categorias de análise, a Educação Inclusiva, Técnicas de OM e Acessibilidade.
Como fundamento teórico e metodológico, buscamos contribuição de
autores como Mazzotta (2011); Sassaki (1997); Hoffmann e Seewald (2003);
Matos (2017); bem como a NBR – 9050 (ABNT, 2015). Com base nesses
autores, apresentaremos os conceitos e orientações para acessibilidade
das pessoas cegas nos espaços físicos e, por fim, fizemos observações
sobre o ambiente arquitetônico da instituição pesquisada.
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2

ACESSIBILIDADE NO AMBIENTE EDUCACIONAL: UMA LUTA
CONSTANTE PELA INCLUSÃO

A temática da inclusão social da Pessoa com Deficiência (PcD) tem
estado em destaque ao longo das últimas décadas em busca da ampliação e
consolidação dos direitos humanos. No âmbito educacional, historicamente,
a escola foi vista como um espaço de privilégio a determinados grupos,
uma segregação legitimada nas políticas educacionais que reproduziam a
ordem social (BRASIL, 2008).
Desta forma, no Brasil, alguns institutos foram criados para o
atendimento às pessoas com deficiência, como o Imperial Instituto dos
Meninos Cegos, em 1854, atualmente conhecido como Instituto Benjamin
Constant – IBC; o Instituto dos Surdos Mudos, em 1857, hoje denominado
Instituto Nacional da Educação dos Surdos – INES; o Instituto Pestalozzi, em
1926, instituição especializada no atendimento às pessoas com deficiência
mental; a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, criada em
1954. (BRASIL, 2008). De acordo com Sassaki (1997), “estas instituições,
mesmo que sobre uma perspectiva de atendimento terapêutico (modelo
médico1), possibilitaram, nos anos de 1960, que profissionais despertassem
para a necessidade de escolarização da PcD sendo então institucionalizada
no Brasil a educação especial”. (SASSAKI, 1997, p. 29).
Em 1973, o Ministério da Educação criou o Centro Nacional de
Educação Especial (CENESP2), o qual propiciou o planejamento de políticas
públicas voltadas para PcD e estimulou o aperfeiçoamento de método e
técnicas de ensino através do desenvolvimento acadêmico e científico na
área. (GLAT et al., 2011).
De acordo com Sassaki (1997), o termo Educação Inclusiva surgiu
nos anos 1990. Tal movimento foi provocado pela Conferência Mundial de
1 Segundo o modelo médico da deficiência a pessoas com deficiência é precisa ser curada,
tratada, reabilitada, habilitada etc., a fim de ser adequada à sociedade como ela é, sem
maiores modificações (SASSAKI, 1997, p. 29).
2 Em 1986, este órgão foi transformado na Secretaria de Educação Especial – SEESP e,
em 2011, esta secretaria foi incorporada a Secadi – Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, diversidade e Inclusão (MAZZOTTA, 2011).
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Educação para Todos, realizada em Jomtiem, Tailândia; e pela Conferência
Mundial de Educação Especial, realizada em Salamanca, Espanha.
Sassaki afirma que, a atenção educacional a PcD passou por 4 fases
(exclusão, segregação institucional, integração e inclusão), o que representou
uma evolução processual para a elaboração de políticas públicas, as quais
se destacaram durante o contexto de redemocratização.
Walter Borges dos Santos, então coordenador-geral de política
de acessibilidade na escola da Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi - MEC), em nota publicada no
site oficial do Ministério da Educação, afirma que o aumento no número de
matrículas de pessoas com deficiência é resultado de políticas inclusivas.
Durante a mesma reportagem, destaca-se que, na rede federal de educação
superior, o número de pessoas matriculadas com deficiência quintuplicou
passando de 3.705 alunos para 19.812 no ano de 2014. (IN: BRASIL, 2015).
Porém, diante desse crescente número de pessoas com deficiência
inseridas nas escolas regulares, compete à gestão educacional refletir
sobre barreiras pedagógicas, arquitetônicas, atitudinais e comunicacionais,
favorecendo assim a construção de ambientes mais inclusivos que garantam
acessibilidade a todos, sem deixar de lado a qualidade desse processo
educacional.
3

DEFICIÊNCIA VISUAL: ESTABELECENDO NOVOS OLHARES

Em se tratando de pessoas com deficiência visual, público ao qual
se direciona a nossa pesquisa, alguns autores e órgãos específicos têm
caracterizado tal deficiência, bem como orientado sobre os requisitos
necessários ao atendimento e inclusão das pessoas com deficiência visual.
A Organização Mundial de Saúde (2004 apud BRANDÃO, 2011)
afirma que a deficiência visual é um problema nas funções sensoriais do
corpo do indivíduo, que caracteriza uma perda significativa ou total da
percepção visual. O Decreto de nº 5296, artº 5º conceitua que
deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual
é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor
correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade
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visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor
correção óptica; os casos nos quais a somatória da
medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou
menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer
das condições anteriores. (BRASIL, 2004)

Com o objetivo de desenvolver a capacidade da PcDV de se orientar
e movimentar-se com independência em sua vida cotidiana, criando-se a
possibilidade de inserção destas nos ambientes escolares, de trabalho ou
qualquer outro ambiente social, foram criadas as Técnicas de Orientação e
Mobilidade (OM) que facilitam o seu processo de inclusão.
Segundo Hoffmann e Seewald (2003, s/p.),
Orientação e Mobilidade é uma atividade motora e
pode ser definida como um processo amplo e flexível,
composto por um conjunto de capacidades motoras,
cognitivas, afetivas e sociais e por um elenco de
técnicas apropriadas e específicas que permitem ao
usuário conhecer, relacionar-se e deslocar-se de forma
independente e natural nas mais diversas estruturas,
espaços e situações do ambiente. (HOFFMANN E
SEEWALD, 2003, s/p.)

Dentre as Técnicas de Orientações e Mobilidade (OM), podemos citar
as técnicas de autoproteção (proteção inferior, proteção superior, subir
e descer escada, rastreamento com a mão, enquadramento e tomada de
direção, reconhecimento e familiarização, localização de objetos e técnica
para o cumprimento); técnicas com uso da bengala (vivências prébengala, manipulação e posicionamento da bengala longa, andando com
um guia vidente, técnica diagonal, técnica de toque, técnica de deslize,
técnica de varredura, detecção e exploração de objetos, localização e
passagem por portas) (MATOS, 2017).
Além das técnicas de OM para garantir o processo de inclusão, fazemse necessários equipamentos urbanos, edificações e mobiliários acessíveis
que garantam às pessoas com deficiência sua utilização com segurança e
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autonomia. Tais instruções podem ser visualizadas na Norma Brasileira de
Regulamentação – 9050 (ABNT, 2015) que traz conceitos relevantes para a
compreensão de nosso objeto de pesquisa.
Acessibilidade: possibilidade e condição de alcance,
percepção e entendimento para a utilização com
segurança e autonomia de edificações, espaço,
mobiliário, equipamento urbano e elementos.
Barreira arquitetônica, urbanística ou ambiental:
qualquer elemento natural, instalado ou edificado que
impeça a aproximação, transferência ou circulação no
espaço, mobiliário ou equipamento urbano.
Desenho universal: visa atender à maior gama de
variações possíveis das características antropométricas
e sensoriais da população.
Linha-guia: qualquer elemento natural ou edificado
que possa ser utilizado como guia de balizamento para
pessoas com deficiência visual que utilizem bengala de
rastreamento.
Piso cromo-diferenciado: piso caracterizado pela
utilização de cor contrastante em relação às áreas
adjacentes e destinado a constituir guia de balizamento
ou complemento de informação visual ou tátil, perceptível
por pessoas com deficiência visual.
Piso tátil: piso caracterizado pela diferenciação de
textura em relação ao piso adjacente, destinado a
constituir alerta ou linha guia, perceptível por pessoas
com deficiência visual.
Tecnologia assistiva: conjunto de técnicas, aparelhos,
instrumentos, produtos e procedimentos que visam
auxiliar a mobilidade, percepção e utilização do meio
ambiente e dos elementos por pessoas com deficiência.
(ABNT, 2015, p. 2)

Destaca-se que a compreensão sobre os termos supramencionados
viabiliza o desenvolvimento de um olhar mais apurado sobre as questões
de acessibilidade e sob o ponto de vista da inclusão de pessoas com
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deficiência visual, já que sinaliza fatores que necessitam ser identificados e
observados cotidianamente para a garantia de direitos.
4

CAMINHOS METODOLÓGICOS TRILHADOS

A presente pesquisa de abordagem qualitativa, tipo estudo de
caso, realizada no período de abril a agosto de 2017, teve como lócus de
investigação o IFCE – campus Limoeiro do Norte.
Segundo Chizzoti (2006, p.79), “a abordagem qualitativa parte do
fundamento de que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito,
uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto”, sendo, então, de
grande relevância os significados atribuídos a estes fatores do mundo real
que interferem diretamente na vida cotidiana.
Quanto aos procedimentos metodológicos, para a coleta de dados,
foram empregados Levantamento Bibliográfico, Pesquisa Documental
e Observação Direta às estruturas arquitetônicas do campus. Dentre
os aspectos observados e analisados, temos Sinalização Tátil, Planos e
Mapas Táteis, Sinalização Tátil de Corrimão, Sinalização visual de degraus,
Sinalização Tátil do Piso, Corrimão Lateral, Guarda-corpo e Bibliotecas.
Após coletas, realizamos uma triangulação dos dados adquiridos
articulando os parâmetros e as normas estabelecidas pela NBR (9050);
orientação e mobilidade da PcDV e realidade do lócus de pesquisa,
analisando a obediência ou não, por parte da instituição, às normas
estabelecidas.

5

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Nesta pesquisa, tivemos como resultado um quadro de várias

irregularidades arquitetônicas considerando que boa parte das estruturas
do campus está em desacordo com as normas estabelecidas pela NBR
(9050).
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O IFCE – Campus de Limoeiro do Norte foi criado em 2008 em
um prédio onde funcionava, desde o ano de 2001, o Instituto Centro de
Ensino Tecnológico (Centec), órgão do Governo Estadual. No entanto,
observamos que, ao aproveitar a estrutura da instituição pública, no caso o
Centec, poucos ajustes foram realizados para tornar o campus um pouco
mais acessível. Diante disso, baseados nas orientações da NBR (9050),
analisaremos, a seguir, as condições reais do Campus.
 Sinalização Tátil
As sinalizações táteis são informações em Braille ou figuras em relevo
que, segundo a NBR (9050), item 5.4.1, “devem estar localizadas na
faixa de alcance entre 1,20m e 1,60m em plano vertical, devendo estar
na parede ao lado da maçaneta”. Tais observações são importantes para
que PcDV possam conseguir fazer a leitura/localização do lugar onde
estão (ABNT, 2015, p. 44).
Figura 1: Sinalização Tátil

Fonte: NBR/ABNT (2015)

No IFCE – Campus de Limoeiro do Norte as portas foram identificadas
no ano de 2015, antes da visita do Ministério de Educação e Cultura – MEC
para avaliação da instituição. Porém, tais identificações em Braille foram
feitas em papel tipo cartolina, o que torna a sua vida útil bem mais curta,
estando quase todas as portas sem identificação atualmente. Abaixo, segue
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imagem da porta da sala da Coordenação Técnico-Pedagógica, com faixa
descrevendo em Braille o nome do setor.
Figura 2: Identificação em Braille nas portas.

Fonte: Elaborado pela autora

 Plano ou Mapa Tátil
“São representações visuais, táteis e/ou sonoras que servem para
orientação e localização de lugares, rotas, fenômenos geográficos,
cartográficos e espaciais.” (ABNT, 2015, p. 44). No IFCE – Campus de
Limoeiro do Norte, não existem tais recursos, o que dificulta a identificação
das suas estruturas e a orientação em relação à locomoção e criação de
uma imagem mental para as pessoas com deficiência visual.
Figura 3: Mapa Tátil

Fonte: Internet (2017)

 Sinalização Tátil de Corrimão
A NBR (9050) define que é recomendável que os corrimãos sejam
sinalizados 0,30 cm das extremidades, informando seus pavimentos de
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acordo como é observado na imagem abaixo. Porém, no IFCE – Campus
Limoeiro do Norte, não encontramos tal recurso.
Figura 4: Sinalização tátil de corrimão

Fonte: NBR/ABNT (2015)

 Corrimão Lateral e Guarda-Corpo
Em relação aos corrimãos laterais, a NBR (9050) afirma que esses
devem ter prolongamentos de pelo menos 30 cm nas extremidades,
sem interferir com áreas de circulação. Porém, no lócus de pesquisa,
verificamos que estes estão em desacordo com a norma, pois o seu
prolongamento não se inicia antes da rampa. Observemos as imagens:
Figura 5: Prolongamento de corrimãos laterais

Fonte: NBR/ABNT (2015) e Elaborado pela autora
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 Sinalização visual de degraus
Segundo a NBR (9050), os degraus ou escadas devem ter sinalização
visual aplicada aos pisos e aos espelhos em cor contrastante com a do
acabamento, medindo entre 3 cm de largura e 7 cm de comprimento,
tendo ainda piso de alerta anterior ao primeiro e ao último degrau,
conforme imagem abaixo à esquerda. (ABNT, 2015, p.46). No IFCE –
Campus Limoeiro do Norte, as escadas não possuem sinalização visual
de degraus, além de também não ter piso tátil de alerta, conforme mostra
imagem à direita.

Figura 7: Sinalização visual em degraus

Fonte: NBR/ABNT (2015)

Figura 8: Degraus do Campus

Fonte: Elaborado pela autora

 Sinalização tátil no piso
Segundo
NBR
(9050),
piso
tátil
deve
apresentar texturas e cores contrastantes com a do piso adjacente
e pode ser sobreposto ou integrado ao piso existente. Sua função é
de orientar pessoas com deficiência visual ou com baixa visão para o
direcionamento e desvio de obstáculos. O piso tátil pode ser de alerta
(apresentando relevo em pontos circulares) ou direcional (apresentando
relevos em linhas) (ABNT, 2015, p. 48).
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Figura 9: Piso Tátil

Fonte: Internet6 (2017)

Figura 10: Piso Tátil Campus

Fonte: Elaborado pela autora

O IFCE – Campus Limoeiro
do Norte – possui apenas o piso
tátil de alerta em um dos blocos
e, mesmo assim, ainda podem ser
verificados erros de sinalização.
Em relação aos mobiliários
suspensos, a NBR (9050) orienta
que a sinalização tátil e visual
de alerta deve ser utilizada para
informar à pessoa com deficiência
sobre a existência de desníveis
ou situação de risco permanente,
isso porque objetos suspensos
não são detectáveis pela bengala
longa. No IFCE, tal orientação não
é seguida conforme mostra figura
ao lado sem piso tátil de alerta ao
redor dos telefones públicos.

Figura 11: Obstáculos suspensos
no IFCE – Limoeiro do Norte

Fonte: Elaborado pela autora

 Bibliotecas
Recomenda-se que as bibliotecas possuam publicações em Braille
ou outros recursos audiovisuais. No IFCE – Campus Limoeiro do
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Norte, existe apenas um pequeno acervo em formato digital e poucos
exemplares de livros em Braille concedidos pelo Instituto Benjamim
Constant, uma tradicional instituição de ensino para deficientes visuais
localizada no bairro da Urca, na cidade do Rio de Janeiro, considerado
um centro de excelência na área da deficiência visual. No campus,
há um computador com scanner de voz e lupa eletrônica destinados
às pessoas com deficiência visual de forma a facilitar as leituras dos
documentos disponibilizados na biblioteca.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Trabalhar a temática da acessibilidade arquitetônica torna-se algo
muito relevante considerando que, mesmo com todos os referenciais
técnicos, muitos equipamentos públicos ainda estão em desacordo com
a legislação.
Dessa forma, ao compreendermos que a Política de Educação deve
ser considerada uma política universal, ausente de discriminações e que
estimule o acesso e permanência de todos os sujeitos sociais, atendendo
aos preceitos de desenho universal, torna-se necessário promover análises e
discussões sobre acessibilidade e as adequações nos espaços, edificações
e equipamentos públicos de acordo com a NBR (9050).
No IFCE – Campus Limoeiro do Norte, como resultado deste estudo,
constatamos a presença de inúmeras barreiras arquitetônicas em relação
à acessibilidade para pessoas com deficiência visual, sendo necessário
eliminar tais barreiras ao considerar que estas são instrumentos de práticas
segregatórias que impedem o livre acesso dos sujeitos sociais, inviabilizado
o processo de inclusão social.
Mesmo considerando que atualmente o campus ainda não possui
discentes com deficiência visual – de acordo com as definições em lei –
durante a pesquisa, verificamos a existência de 2 (duas) alunas com doença
ocular progressiva, o que as levará à baixa visão ou possível cegueira, sendo
então de relevante importância o levantamento das questões tratadas nesta
pesquisa.
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Dessa forma, o presente estudo passa a se tornar um instrumento
de análise e avaliação das condições arquitetônicas do campus Limoeiro
do Norte, contribuindo assim para que gestores possam realizar uma
avaliação e posterior adequação do espaço educacional de acordo com as
considerações elencadas neste trabalho, vindo a suscitar discussões em
relação à política de inclusão de Pessoas com Deficiência Visual no espaço
educacional regular.
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ACESSIBILIDADE, ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE
PARA PESSOAS CEGAS: UM ESTUDO DE CASO DAS
ESTAÇÕES QUE INTEGRAM O CORREDOR EXPRESSO
BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE FORTALEZA
Leila Glecia Freitas Rangel
Antonia Kátia Soares Maciel
INTRODUÇÃO
Segundo o Censo Demográfico de 2010, divulgado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), existiam no Brasil 45 milhões
de pessoas com pelo menos uma destas deficiências investigadas:
visual, auditiva, motora e intelectual, das quais 18,8% declararam grande
dificuldade de enxergar e mais de 500 mil declararam ser cegas. O
referido Censo mostra a população residente no Nordeste ocupando o
topo do ranking de todas as deficiências investigadas: 5,8% da população
nordestina autodeclararam-se com deficiência auditiva; 7,8%, com
deficiência motora; 1,6%, com deficiência intelectual; e 21,2%, com algum
tipo de deficiência visual (IBGE, 2010).
De acordo com o artigo 5º do Decreto nº 5.296/2004, que regulamenta
as Leis nº 10.048/2000 e nº 10.098/2000, que estabelecem normas gerais
e critérios básicos para a promoção da acessibilidade, existem dois tipos de
deficiência visual: “[...] cegueira, quando a acuidade visual é igual ou menor
que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica, e a baixa visão,
que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho” (BRASIL,
2004). Em ambos os casos, é necessária a atuação dos agentes públicos
na promoção e garantia do direito constitucional de acessibilidade.
Para Sassaki (2010), as normas constitucionais específicas
estabelecem, em relação às pessoas com deficiência, o direito de acesso
a logradouros e edifícios de uso público e o direito de locomoção, dentre
outros direitos decorrentes ou conexos a esses. Embora haja uma extensa
legislação brasileira acerca da acessibilidade, as pessoas com deficiência
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visual carecem de políticas e de ações do poder público para garantir na
prática o atendimento às suas necessidades.
Com vistas a auxiliar no processo de autonomia na locomoção
desse segmento populacional, o Projeto de Lei nº 54/2017, da Câmara
Municipal de Fortaleza, Ceará (CE), legitimou a Comissão Permanente
de Acessibilidade de Fortaleza (CPA), vinculada à Secretaria Municipal
de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), destinada à fiscalização da
aplicação de leis e normas relativas ao tema e ao controle das ações do
poder público municipal quanto à acessibilidade de todas as pessoas
(FORTALEZA, 2017).
Conforme enfatizam Souza e Menezes (2016), a população de
Fortaleza-CE, especialmente os usuários de transporte público, vem
enfrentando, nos últimos 20 anos, problemas na mobilidade e acessibilidade
urbanas. Acrescente-se a isso o fato de que, como citado anteriormente,
a região Nordeste apresenta a maior taxa de prevalência de pessoas com
algum tipo de deficiência, para as quais, apesar das exigências legais,
nem sempre a acessibilidade aos locais públicos lhes é garantida (IBGE,
2010).
A partir dessa realidade, este estudo se propõe a investigar e analisar
as condições de acessibilidade das estações de embarque e desembarque
que integram o corredor expresso Antônio Bezerra/Centro, na cidade de
Fortaleza-CE, sob o enfoque da pessoa cega. Este trabalho interessase também por verificar se as estações da supracitada via de Transporte
Rápido por Ônibus, ou Bus Rapid Transit (BRT), atendem às especificações
da Norma Brasileira (NBR) nº 9.050; e investigar se as pessoas cegas
consideram acessíveis as estações pesquisadas.
Esta pesquisa é de cunho qualitativo, do tipo bibliográfico e estudo
de caso. Conforme Gonçalves (2001), estudo de caso é o tipo de pesquisa
que privilegia um caso particular, uma unidade significativa, considerada
suficiente para a análise de um fenômeno. O estudo objetiva colaborar na
tomada de decisões sobre o problema tratado, indicando possibilidades
para sua modificação.
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A pesquisa qualitativa considera que há uma relação dinâmica entre
o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo
objetivo e a subjetividade do indivíduo, vínculo que não pode ser traduzido
em números (SILVA; MENEZES, 2001).
Esta investigação apresenta ainda viés exploratório, pois busca
proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo
mais explícito ou a construir hipóteses sobre o assunto (GIL, 2010).
A metodologia utilizada dividiu-se em duas etapas: realização de
revisão de literatura e seleção dos procedimentos para o estudo de caso,
utilizando um checklist baseado na NBR nº 9.050/2015, de acordo com os
critérios de acessibilidade de espaços públicos à pessoa cega.
Para auxiliar na elaboração do checklist, foram realizadas entrevistas
com cinco pessoas cegas que utilizavam o transporte público e que
transitavam pelos corredores de trânsito rápido BRT – Antônio Bezerra/
Centro, com o escopo de selecionar aspectos que os sujeitos da pesquisa
consideravam mais relevantes no quesito acessibilidade. O critério
de escolha desses indivíduos se deu pelo motivo de participarem da
Associação de Cegos do Estado do Ceará (Acec), localizada próxima ao
lócus da pesquisa.
Durante as entrevistas, foram colocados os seguintes questionamentos:
“você consegue se locomover e se orientar por conta própria nos espaços
públicos?”; “quais as suas principais dificuldades na utilização do transporte
público?”; “você considera que a avenida Bezerra de Menezes está mais
acessível após a implantação das estações Antônio Bezerra/Centro? Por quê?”.
Com base nessas informações, foram selecionados sete critérios de
acessibilidade existentes na NBR nº 9.050/2015: (A) Largura e superfície
da calçada; (B) Existência e condições do piso tátil; (C) Semáforo com
sinal sonoro; (D) Ornamentação utilizada; (E) Informações nos pontos
de embarque e desembarque; (F) Acesso às imediações das estações e
mobiliário urbano; e (G) Obras existentes.
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1

CONTEXTUALIZANDO CEGUEIRA E ACESSIBILIDADE

A Constituição Federal Brasileira de 1988 reconhece os direitos
das pessoas cegas. A partir do vigente texto constitucional pátrio, várias
normas foram elaboradas no sentido de buscar a efetividade dos direitos
fundamentais de acessibilidade dessa parcela da população, dentre elas
podem-se citar o Decreto nº 5.296/2004, a Lei nº 13.146/2015, assim
como os Parâmetros Técnicos Nacionais de Adequações Estruturais dos
Bens Públicos, estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas e
Técnicas (ABNT), em especial a NBR nº 9.050/2015, que será parâmetro
para a avaliação das estações objeto da presente pesquisa.
O Decreto nº 5.296/2004 regulamenta a Lei nº 10.048/2000,
que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e a Lei nº
10.098/2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou
com mobilidade reduzida. O referido documento prevê também sanções
administrativas, cíveis e penais quando do descumprimento dos requisitos
estatuídos por força desse ato normativo (BRASIL, 2004). Ainda de acordo
com o Decreto nº 5.296/2004:
Art. 10. A concepção e a implantação dos projetos
arquitetônicos e urbanísticos devem atender aos
princípios do desenho universal, tendo como referências
básicas as normas técnicas de acessibilidade da ABNT, a
legislação específica e as regras contidas neste Decreto.
[...]. Art. 15. No planejamento e na urbanização das vias,
praças, logradouros, parques e demais espaços de uso
público, deverão ser cumpridas as exigências dispostas
nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT.

A Lei nº 13.146/2015 institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa
com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), com o objetivo de
assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos
e das liberdades fundamentais para a pessoa com deficiência, visando à
sua inclusão social e cidadania.
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Para fins de aplicação da referida lei, segundo seu artigo 3º, inciso I,
considera-se acessibilidade a
[...] possibilidade e condição de alcance para utilização,
com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários,
equipamentos urbanos, edificações, transportes,
informação e comunicação, inclusive seus sistemas e
tecnologias, bem como de outros serviços e instalações
abertos ao público, de uso público ou privados de uso
coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa
com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Conforme Rabelo (2008), acessibilidade pode ser considerada como
a possibilidade de qualquer pessoa utilizar informações ou serviços, bem
como o espaço urbano com autonomia e segurança. Entretanto, consoante
enfatizam Silva e Martins (2002), o modelo de distribuição urbana de muitas
cidades exclui grande parcela da população, negando a tais sujeitos o direito
de exercerem sua cidadania dentro de um contexto social e econômico.
1.1 O DIREITO DE ACESSIBILIDADE
Na acepção dada pelo Ministério das Cidades (BRASIL, 2006),
acessibilidade corresponde à facilidade em distância, tempo ou custo de se
alcançar com autonomia os destinos desejados na cidade.
A NBR nº 9.050/2015 estabelece critérios e parâmetros técnicos a
serem observados quando do projeto, construção, instalação e adaptação
de edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos às condições de
acessibilidade. Para Cambiaghi (2007), essa norma é o principal instrumento
de orientação para engenheiros e arquitetos na promoção do respeito à
diversidade humana na circunstância em que for elaborar projetos.
Para Sassaki (2010), a legislação brasileira institui, no que diz respeito
às pessoas com deficiência, além da proibição de discriminação, o direito
de acesso a logradouros e edifícios de uso público e o direito de locomoção,
dentre outros decorrentes ou conexos a esses.
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Apesar das exigências legais e discussões sobre acessibilidade, Orlandi
(2003) cita que as soluções apresentadas por algumas cidades brasileiras
se mostram incompletas, estando focadas apenas no transporte coletivo,
esquecendo-se da necessidade de adaptação dos terminais e pontos de
paradas de forma a integrá-los às calçadas e travessias.
Considerando as definições e determinações formuladas pela ABNT
em observância à legislação brasileira para a promoção da acessibilidade, é
possível avaliar o espaço público sob a percepção da pessoa cega, levando
em conta o conforto, a segurança e a qualidade do local.
Em conformidade com os indicadores constantes na NBR nº
9.050/2015, foi realizado um estudo de caso em Fortaleza, o qual permitiu
verificar a qualidade da infraestrutura das estações de embarque e
desembarque do corredor de ônibus implantado ao longo da BRT – Antônio
Bezerra/Centro.
2

ANÁLISES E RESULTADOS
2.1 ÁREA DE ESTUDO

O município de Fortaleza, capital do estado do Ceará, possui uma
área de 314,93 km² e uma população de 2.452.185 habitantes, segundo o
Censo Demográfico de 2010 (IBGE, 2010). O estudo de caso foi realizado
em uma das principais avenidas da referida cidade, que interliga o Centro
à região Oeste, área que apresenta as maiores densidades populacionais,
correspondendo também a uma das principais vias de acesso ao município
de Caucaia e aos outros municípios da região Norte do estado.
Segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor),
aproximadamente 1,1 milhão de passageiros deslocam-se diariamente
utilizando o Sistema Integrado de Transporte de Fortaleza (Sitfor), que
compreende o transporte composto por aproximadamente 4.000 pontos e
nove terminais (FORTALEZA, 2017).
Como solução de racionalização do espaço viário, foi criado o
Programa de Implantação de Faixas Exclusivas em julho de 2014. A avenida
Bezerra de Menezes foi contemplada com essa infraestrutura, antecipando
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o corredor BRT, que veio a ser executado em maio de 2015.
Construído com recursos oriundos do Banco Interamericano do
Desenvolvimento (BID), custando cerca de R$ 9 milhões, o corredor
Antônio Bezerra/Centro possui uma extensão atual de 3,2 km, contando
com 11 estações, localizadas junto ao canteiro central, divididas em
duas partes: uma parte referente à plataforma elevada para embarque e
desembarque dos ônibus articulados, com portas do lado esquerdo; e a
outra parte com abrigos ao solo para as demais linhas de ônibus comuns.
A obra é a primeira etapa para a implantação do corredor Antônio Bezerra/
Papicu, que terá extensão total de 17,4 km.
Para facilitar a identificação das estações analisadas, foram utilizados
os algarismos de 1 a 11 para correspondência, a saber: 1 – Mercado São
Sebastião; 2 – Otávio Bonfim; 3 – José Sombra; 4 – Padre Frota; 5 –
Instituto dos Cegos; 6 – Cruz Saldanha; 7 – Dom Lino; 8 – José Lourenço;
9 – Érico Mota; 10 – Olavo Bilac; e 11 – North Shopping. A numeração
adotada corresponde à ordem de disposição das estações ao longo da
avenida Bezerra de Menezes no sentido Centro/Antônio Bezerra, conforme
figura 1 apresentada a seguir:
Figura 1 – Corredor Expresso Fortaleza

Fonte: Seinfra (2015).
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2.2 DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS
Verificou-se, durante a aplicação das entrevistas, que os julgamentos
dos usuários variaram de acordo com seu grau de mobilidade, ou seja,
sua destreza, força, velocidade no caminhar e outras características
correlacionadas a esses aspectos influenciaram na classificação das
estações quanto à acessibilidade.
Dentre os cinco estudantes cegos arguidos, apenas um, com a parte
de orientação e mobilidade bem trabalhada, considerou a avenida Bezerra
de Menezes mais acessível após a implantação do BRT; ele embasou sua
avaliação no fato de os ônibus “[...] não queimarem a parada”. Segundo
o referido entrevistado, com a presença dos fiscais, os motoristas dos
transportes coletivos são obrigados a respeitar as paradas solicitadas e
a aguardar o completo embarque ou desembarque antes de colocar o
veículo em movimento.
Os demais interrogados relataram grandes dificuldades em acessar
as estações, elencando os seguintes motivos: falta de semáforo com sinal
sonoro; demora entre o acionamento do botão para pedestre e o fechamento
do sinal; pequeno intervalo de tempo para realizar a travessia; desrespeito
dos motoristas e ciclistas durante a travessia; e falta de informação quanto
ao local de acesso à estação e ao sentido dos percursos dos transportes,
se via Centro ou o inverso.
A partir desses relatos, foram selecionados sete critérios constantes
na NBR nº 9.050/2015 para avaliação da BRT no tocante à acessibilidade
às pessoas cegas, conforme o Quadro 1, apresentado a seguir, que resume
as informações colhidas no checklist com base na verificação, sendo
assinalado com “x” o item que atende ao requisito exigido pela norma.
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Quadro 1 – Lista de atributos avaliados em conformidade com a ABNT (2015)
Item/Atributo

(A) Largura e
superfície da
calçada

Descrição

Estações
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Largura mínima de 1,20 m.

x x x x x x x x x x

x

Altura livre de qualquer
interferência de 2,10 m.

x x x x x x x x x x

x

Superfície regular, firme e estável e
x x x x x x x x x x
antiderrapante.

x

Livre de qualquer obstáculo.

x x x

Indicando a existência de
desníveis e situações de risco
permanente (alerta).

x x

(B) Existência
Sinalizando mudanças de
de piso tátil direção ou opções de percursos x x x
(direcional) de forma contínua.

x x

Interligando a estação à calçada.
No início e no término de degraus
x x x x x x x x x x
ou rampas.
(C) Semáforo

(D) Vegetação

Emite sinais visuais e sonoros
ou visuais e vibratórios
característicos de localização,
advertência e instrução.

x x x x

x

x

x

As plantas e seus componentes
não interferem nas áreas de
x x x x x x x x x x
circulação de pedestres.

x

Utilização de plantas com raízes
x x x x x x x x x x
que não prejudicam o pavimento.

x

Plantas sem espinhos ou outras
características que possam
x x x x x x x x x x
causar ferimentos.

x

Leila Glecia Freitas Rangel | Antonia Kátia Soares Maciel

179

Informações sobre as linhas
(E)
disponibilizadas transmitidas de
Informações
forma visual, sonora ou tátil, de
nos
acordo com o princípio dos dois
pontos de
sentidos.
embarque e
Dispostas
em
locais acessíveis à
desembarque
pessoa cega.
Lixeiras, lixo e contentores para
(F) Mobiliário
reciclados localizados fora das
faixas destinadas à circulação.
Quando da existência de
obras sobre o passeio,
(G) Obras
estão sinalizadas e isoladas,
assegurando-se a largura mínima
de 1,20 m para circulação.

x x x x x x x x x x

x

x x x x x x x x x x

x

x x x x x x x x x x

x

x x x x x x x x x x

x

Fonte: Elaborado pela autora (2017)

Quanto ao atributo (A) – Largura e superfície da calçada, observouse que todas as estações apresentam pisos com superfície regular, firme,
estável e antiderrapante, com o percurso até a estação confeccionado em
pedras pré-moldadas de concreto, tendo a estação o piso confeccionado
em concreto moldado, satisfazendo o critério estabelecido na norma
que embasa a presente pesquisa, observando também o que se refere à
altura livre de interferência. Quanto à largura mínima de 1,20 m, todas as
edificações existentes observam e atendem ao quesito, entretanto, nas
estações 9, 10 e 11, lixeiros estão localizados dentro da área destinada à
circulação de pedestres, comprometendo a dimensão mínima instituída no
Item 6.12.3 da NBR nº 9.050/2015.
Em contrapartida, referente ao item (B) – Existência de piso tátil,
apesar de todas as estações possuírem piso tátil, esse elemento não
garante autonomia e segurança às pessoas cegas que por lá transitam,
pois, em oito das onze estações, conforme demonstrado na figura 2, o
piso tátil está obstruído por bancas de vendedores ambulantes, não sendo
possível sua utilização para o fim destinado.
Constatou-se também sinalização direcional descontínua e/ou
obstruída por tampas de caixas de inspeção, utilização mista do piso de
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alerta e direcional e inexistência de piso tátil interligando as estações à
calçada. Acrescente-se às irregularidades citadas o fato de que apenas
nas estações 5 e 6 o piso indica situações de risco permanente, como o
término do canteiro central, sendo adotado nos demais locais estudados a
pintura no chão com o termo “Olhe”, conforme figura 3, para indicar o início
da pista de rolamento. A falta da sinalização citada, além de colocar em
risco a segurança dos usuários cegos, dificulta a identificação do acesso
à estação. Conforme os entrevistados, muitas vezes, ao tentarem acessar
a estação, eles acabam atravessando por completo a avenida Bezerra de
Menezes.
Figura 2 – Piso tátil obstruído

Fonte: Acervo próprio (2017)
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Figura 3 – Falta de piso tátil de alerta no início da via de rolamento

Fonte: Acervo próprio (2017)

Outro fator que contribui para a segurança na travessia é a
disponibilização de semáforo com sinal sonoro, entretanto apenas seis
estações contam com esse dispositivo. A estação 1, como é possível
verificar na figura 4, não possui semáforo e faixa de pedestre que possibilite
o acesso por um dos lados da via. No quarteirão de acesso à estação José
Lourenço, não existe nenhum tipo de semáforo, de sorte que o acesso
dos pedestres de modo seguro só pode ser realizado por um lado da via.
Na estação Padre Frota, o semáforo para pedestre, após ser acionado,
demora oito minutos para o fechamento do sinal.
Figura 4 – Estação 1 sem semáforo ou faixa de pedestre

Fonte: Acervo próprio (2017)
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No tocante ao item (D) – Vegetação, as plantas utilizadas no projeto
arquitetônico não possuem raízes que prejudicam o pavimento ou espinhos
e outras características que possam causar ferimentos nos pedestres,
além de não interferirem na área de circulação, de maneira que todas as
estações, nesse quesito, estão de acordo com a norma.
Outro fator crítico para o sucesso da garantia da acessibilidade da
pessoa cega ao BRT pesquisado são as informações disponibilizadas nos
pontos de embarque e desembarque, conforme estabelecido no item (F)
do quadro 1. Essas informações são transmitidas de forma visual e tátil,
de acordo com o princípio dos dois sentidos. Todas as estações contam
diariamente com fiscais das 5h às 23 horas, que auxiliam na identificação
do transporte desejado pelo passageiro.
Durante a coleta das informações, não foram verificadas obras sobre
o passeio, tendo sido registrado total atendimento ao item (G) do formulário
embasado no item 6.12.5 da NBR nº 9.050/2015.
3

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A implantação de vias de Transporte Rápido por Ônibus busca
melhorias no tráfego de veículos, todavia a concepção e a implantação dos
projetos arquitetônicos e urbanísticos que integram as BRTs devem também
garantir a acessibilidade, com vistas a assegurar o direito constitucional de
liberdade de locomoção a toda a população, com segurança, conforto e
qualidade.
Os dados coletados comprovam que, apesar de atender a alguns
critérios de acessibilidade previstos na NBR nº 9.050/2015, como vegetação
adequada, tipo específico de pavimentação e disponibilização das
informações nas estações, há inconformidades nas estações que apontam
falhas na elaboração do projeto e/ou execução de obras que integram a
via de Bus Rapid Transit (BRT), sendo necessárias adequações para que
as obras sejam alinhadas com os quesitos de acessibilidade às pessoas
cegas. Cabe ressaltar ainda que existem situações em que a via de BRT
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atende à norma, mas as condições de acessibilidade não são mantidas
por falta de conscientização da população, como é o caso da obstrução
dos pisos táteis por parte dos vendedores ambulantes e o desrespeito dos
motoristas.
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ACESSIBILIDADE E DEFICIÊNCIA VISUAL:
UMA ANÁLISE ACERCA DAS BARREIRAS
ARQUITETÔNICAS DO CAMPUS MULTI-INSTITUCIONAL
HUMBERTO TEIXEIRA DE IGUATU/CE
Maria Aurinólia Barreto Silva
Maria de Lourdes da Silva Neta
INTRODUÇÃO
Embora a inclusão educacional das pessoas com deficiência, dentre
as quais está a deficiência visual, tenha ganhado força e subsídios legais
e jurídicos no Brasil a partir da década de 1990, a sua efetivação, todavia,
muito tem deixado a desejar em detrimento de diversos fatores que
dificultam ou até mesmo impossibilitam o acesso e/ou a permanência das
pessoas com deficiências no âmbito educacional, sendo a acessibilidade
arquitetônica uma delas.
Incluir, no entanto, ultrapassa o simples entendimento de inserir,
integrar ou simplesmente “dar” o direito a alguém tido como “diferente” da
maioria de fazer parte de um determinado grupo ou lugar que historicamente
lhe discriminou. “Inclusão, como um paradigma da sociedade, é o processo
pelo qual os sistemas sociais comuns são tornados adequados para toda
a diversidade humana [...] com a participação das próprias pessoas na
formação e adequação dessas adaptações” (SASSAKI, 2009, p. 10).
Dentro dos assuntos que subsidiam as discussões que permeiam
a inclusão das pessoas com deficiência visual na sociedade, de modo
geral, a acessibilidade arquitetônica é posta como um aspecto essencial
e primordial para as instituições que buscam se tornar inclusas. Nesse
caso, a acessibilidade arquitetônica não contempla apenas as pessoas
com deficiência visual, mas um espectro maior, como as pessoas com
deficiência física, mobilidade reduzida, cadeirantes, dentre outros grupos
populacionais que carecem de adaptações para terem o seu direito de ir e
vir garantindo o maior grau de independência possível.
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Conforme aponta Sassaki (2009), a ausência da acessibilidade
arquitetônica na sociedade passou a ser questionada com maior frequência
na década de 1950, quando profissionais que trabalhavam na reabilitação
de pessoas com deficiência denunciaram a dificuldade de locomoção das
pessoas com deficiência nos diversos espaços sociais e de convivência
da população. Por sua vez, em 1988, a Constituição da República do
Brasil passou a sinalizar sobre as discussões acerca da acessibilidade,
estabelecendo que “lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos
edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente
existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras1 de
deficiência, conforme o disposto no art. 227, § 2º” (BRASIL, 1988, Art. 244).
Embora seja inquestionável a existência de diversas leis, decretos e
demais documentos jurídicos que garantam a acessibilidade arquitetônica
para as pessoas com deficiência nos espaços públicos, estas, por sua vez,
dificilmente são postas em prática no Brasil, especialmente nas instituições
de ensino. Esta pesquisa se justifica em decorrência da necessidade
urgente de estudos que demonstrem que, mesmo com a legislação, os
espaços públicos, especialmente educacionais, não são acessíveis para
pessoas com deficiência visual.
Sobre isso, buscou-se neste estudo, enquanto objetivo geral, analisar
a acessibilidade arquitetônica para pessoas com deficiência visual nos
espaços de convivência (RU e Centro de Convivência) do campus multiinstitucional Humberto Teixeira em Iguatu/CE. Como objetivos específicos,
buscaram-se identificar as barreiras arquitetônicas que podem dificultar a
livre circulação de pessoas com deficiência visual nos espaços analisados,
bem como refletir acerca do acesso e mobilidade nas instituições de ensino
regular tendo em vistas as diversas barreiras arquitetônicas que nestes se
fazem presentes.

1 O termo portador de deficiência encontra-se em desuso, sendo substituído por pessoa
com deficiência, todavia o termo foi preservado em decorrência da utilização de citação
direta.
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2

INCLUSÃO EDUCACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
VISUAL: TENSIONAMENTOS E REALIDADES

Indiscutivelmente, a inclusão educacional da pessoa com deficiência
visual apresenta-se como um grande desafio para toda a comunidade
educacional, mas, sobretudo, para o professor tendo em vista que este
será o principal agente que irá corroborar para a efetiva inclusão desses
escolares na educação regular. Indiscutível também a concepção excludente,
discriminatória e hegemônica que se instaurou ao longo dos anos no
sistema educacional brasileiro, evidenciando que o espaço educacional
seria destinado apenas aos escolares idealizados, ou seja, sem deficiência
aparente, que facilmente conseguiam adaptarem-se às instituições de
ensino e todo o seu funcionamento, não apresentando nenhuma dificuldade
nesse quesito. Tal concepção resultou na construção de escolas especiais
para as pessoas com deficiência, de modo geral, por serem consideradas
como “anormais” não merecendo, portanto, o direito à educação regular
junto aos demais grupos populacionais (FÁVERO, 2011).
No que diz respeito à inclusão educacional da pessoa com deficiência
visual, as primeiras iniciativas no contexto brasileiro aconteceram no período
imperial sob o comando do imperador Dom Pedro II que, através do Decreto
Imperial nº. 1.482, de 12 de setembro de 1854, criou o Imperial Instituto dos
Meninos Cegos, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, conhecido atualmente por
Instituto Benjamin Constant (IBC). No entanto, apesar do reconhecimento
e das proposições positivas oriundas de tal iniciativa para a inclusão da
pessoa com deficiência visual, o referido instituto permaneceu exercendo
suas atividades educacionais paralelas às da escola regular (SILVA; SILVA,
2013).
Tal prática segregacionista ainda hoje é refletiva no sistema educacional
brasileiro que, como aponta Fávero (2011), há uma generalização social e
errônea de que escolares com deficiência, seja ela qual for, não necessitem
conviver em espaços comuns a todas as outras pessoas sem deficiência,
pelo contrário, eles devem frequentar, por exemplo, escolas especiais e não
escolas regulares.
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Incluir a pessoa com deficiência visual na educação regular, dessa
forma, implica uma reorganização do sistema educacional que causa
tensionamentos em todas as suas instâncias, porém, na maioria das
vezes, esse abalo não chega a ser suficiente para a mudança da rotina
e da organização das instituições de ensino, que continuam a perpetuar
a homogeneização no espaço educacional, transformando qualquer
diversidade em diferença que, por sua vez, são convertidas em características
para a legitimação da exclusão (MANTOAN, 2011).
A inclusão educacional da pessoa com deficiência visual nas instituições
regulares de ensino não deve, nem pode resumir-se ao direito à matrícula,
uma vez que estas também carecem de subsídios para a sua permanência
no espaço escolar de modo que sua aprendizagem se construa com a
mesma qualidade da adquirida pelos escolares sem deficiência aparente.
Dessa forma, Sassaki (2009) aponta a acessibilidade como o principal
mecanismo, o qual se divide em seis dimensões, sendo elas: arquitetônica,
comunicacional, metodológica, instrumental, programática e atitudinal.
Para o presente estudo, lançaremos nossa atenção sobre a
acessibilidade arquitetônica face à precarização das instituições de ensino
no que diz respeito à Orientação e Mobilidade da pessoa com deficiência
visual na educação regular que, de forma bastante contundente, tem
contribuído para a exclusão educacional das pessoas com deficiência.
Salientamos, no entanto, que apenas a acessibilidade arquitetônica não
irá, nem de longe, garantir uma educação de qualidade à pessoa com
deficiência, sendo preciso mais do que isso, todavia tal aspecto é de suma
importância como garantia estrutural de acesso e permanência do aluno na
instituição de ensino.
3

ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA COMO SUBSÍDIO PARA
A INCLUSÃO EDUCACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
VISUAL

A acessibilidade é definida pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) como a “possibilidade e condição de alcance, percepção e
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entendimento para a utilização com segurança e autonomia de edificações,
espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos” (ABNT, 2004, p. 2).
Por sua vez, a acessibilidade arquitetônica se refere à infraestrutura, ao
espaço e seus elementos de ambiente.
No que se refere à inclusão educacional da pessoa com deficiência
visual, a ausência da acessibilidade arquitetônica em muito contribui para
que os escolares com a deficiência deixem de adentrar e permanecer no
espaço educacional, como já apontado anteriormente. Dessa forma, em
consonância com os diversos dispositivos legais e jurídicos nacionais e
internacionais que versam sobre o direito da pessoa com deficiência, criouse o conceito de desenho universal que “[...] visa a atender à maior gama
de variações possíveis das características antropométricas e sensoriais
da população” (ABNT, 2004, p. 3), ou seja, os espaços de convivência,
meios de locomoção, utensílios, roupas, dentre outras coisas devem ser
projetados para todas as pessoas com e sem deficiência.
Por sua vez, no âmbito educacional, a acessibilidade arquitetônica
para a pessoa com deficiência visual deve ser pensada de modo à instituição
adaptar-se ao aluno e não ao contrário, como acontece na maior parte das
instituições de ensino. Dessa forma, a Lei nº. 10.098, de 19 de dezembro
de 2000 (Lei da acessibilidade) estabelece que
O Poder Público promoverá a eliminação de barreiras na comunicação
e estabelecerá mecanismos e alternativas técnicas que tornem acessíveis
os sistemas de comunicação e sinalização às pessoas portadoras de
deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação, para garantir-lhes
o direito de acesso à informação, à comunicação, ao trabalho, à educação,
ao transporte, à cultura, ao esporte e ao lazer (BRASIL, 2000, Art. 17).
Evidentemente, a ênfase na acessibilidade arquitetônica passou a
surgir no Brasil especialmente a partir de 1996 com a inclusão das pessoas
com deficiência na escola regular por intermédio da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDB – n. 9.9394/96), nesse caso, as instituições de
ensino passaram a incluir as pessoas com deficiência visual sem sequer
possuir um espaço adaptado para a garantia da acessibilidade, tornando-se
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um desafio para todos (instituições e escolares). Como pontua Fiegenbaum
(2009), os problemas relacionados à ausência da acessibilidade nas
instituições educacionais se dão, muitas vezes, por ignorância ou pelo não
conhecimento da legislação acerca da inclusão, especialmente no caso
de construções novas que não são projetadas dentro da perspectiva do
desenho universal, as quais passam por adaptações quando se deparam
com escolares que possuem deficiência matriculando-se nestas.
Ribeiro (2011, p. 87), por sua vez, considera que a ausência da
acessibilidade arquitetônica contribui ainda mais para a discriminação das
pessoas com deficiência, dificultando “[...] a autonomia, a mobilidade e
a orientação no espaço escolar, bem como a segurança dos escolares,
sobretudo, dos que têm deficiência física e visual [...]”. Nesse sentido, tornase necessária a transformação dos espaços historicamente pensados para
as pessoas sem deficiência para atender, agora, as pessoas com deficiência,
especialmente visual, tendo em vista a educação formal e regular como
um direito social garantido pela constituição a toda a população brasileira
(BRASIL, 1988), independentemente de suas características e limitações.
4

METODOLOGIA

Com ênfase nas barreiras arquitetônicas, o presente estudo
contemplou a pesquisa qualitativa que possibilita fazer generalizações a
partir de uma amostragem específica em Günther (2006), no entanto recorre
às opiniões, crenças e valores dos sujeitos que nos espaços pesquisados
transitam. Adotou-se, assim, o estudo de caso exploratório tendo em vistas
as oportunidades da problemática ser trabalhado com profundidade em um
curto período de tempo (VENTURA, 2007).
O estudo foi desenvolvido no campus multi-institucional Humberto
Teixeira, localizado no município de Iguatu/CE, que engloba a Faculdade de
Educação, Ciências e Letras de Iguatu (FECLI)2 da Universidade Estadual do
Ceará (UECE), a Unidade Descentralizada de Iguatu (UDI) da Universidade
2 A FECLI/UECE oferta os seguintes cursos de graduação, todos na modalidade licenciatura:
Ciências Biológicas, Física, Letras-Inglês, Letras-Português, Matemática e Pedagogia.
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Regional do Cariri (URCA)3, a Faculdade de Tecnologia (FATEC)4 do
Instituto Centro de Ensino Tecnológico (CENTEC), e um polo presencial
da Universidade Aberta do Brasil (UAB)5. Nesse contexto, com vistas à
identificação das barreiras arquitetônicas que podem dificultar o processo
de inclusão educacional dos escolares com deficiência na instituição, uma
vez que ela possui dois escolares cegos no curso de licenciatura em Letras
na FECLI/UECE, focalizou-se na observação e análise dos espaços de
convivência do campus, sendo estes o restaurante universitário (RU) e o
Centro de Convivências.
Em decorrência da pluralidade de instrumentos que a pesquisa
qualitativa dispõe (GÜNTHER, 2006), adotou-se, como instrumento de
coleta de dados, a observação, haja vista a representação do realismo
da situação estudada ou seja, a coleta de dados visuais, cujos fatos e
acontecimentos foram registrados em um diário de campo.
As observações foram realizadas para identificar quais aspectos
da infraestrutura dos espaços ora analisados estavam ou não de acordo
com os dispositivos da NBR 9050/2004 da ABNT, dentre os quais se
destacam a sinalização para comunicação visual e/ou sonora, piso tátil e
presença de barreiras arquitetônicas, ou seja, espaços não adaptados e/ou
acessíveis para pessoas com deficiência visual. 5
ACESSIBILIDADE
ARQUITETÔNICA NO CAMPUS MULTI-INSTITUCIONAL HUMBERTO
TEIXEIRA: PERCEPÇÕES DAS ANÁLISES DE CAMPO
A inclusão educacional da pessoa com deficiência visual não deve
nem pode acontecer apenas através do direito à matrícula, como já
salientado. Esse processo é amplo e requer uma profunda transformação
das instituições de ensino em sua estrutura física e pedagógica. Nas
instituições regulares de ensino, os espaços de convivência possibilitam
aos escolares com e sem deficiência a construção de uma formação mais
3 A UDI/URCA oferta os cursos de bacharelado em Ciências Econômicas, Direito e
Enfermagem, e licenciatura em Educação Física.
4 A FATEC ainda não possui cursos em funcionamento.
5 No momento da pesquisa, estava em funcionamento no campus pela UAB o curso de
licenciatura em História.
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plural, humanitária e diversificada, cujas relações socioafetivas florescem e
alicerçam o fenômeno da verdadeira inclusão.
Na instituição pesquisada, em um primeiro momento, imagina-se que
todos os espaços possuem acessibilidade para pessoas com deficiência
visual em decorrência da infraestrutura do campus ser nova, todavia a
realidade encontrada não foi essa. A princípio, durante as observações
realizadas, nenhum espaço da instituição apresentou-se como sendo
acessível para a pessoa com deficiência visual, embora esta possua dois
escolares cegos regularmente matriculados no ensino superior.
Se iniciarmos pelas sinalizações, conforme estipulados pela NBR
9050/2004 (ABNT, 2004), sejam estas táteis (realizadas através de
caracteres em Braille, relevo ou figuras em relevo) ou sonoras (realizadas
através de recursos auditivos), veremos que nenhum dos espaços
observados (RU e Centro de Convivência) possuem tais mecanismos de
comunicação e sinalização para a pessoa com deficiência visual, como
apresentado na figura 1. Nestes, as barreiras arquitetônicas são diversas,
como a presença de diversas colunas e pilares, coletores de lixo e vasos de
plantas, desnivelamento de piso sem piso de alerta, e extintores de incêndio
postos como obstáculos aéreos.
Figura 1: Restaurante universitário e centro de convivência
Restaurante Universitário

Centro de Convivência

Fonte: Elaborada pela autora (2017)

Maria Aurinólia Barreto Silva | Maria de Lourdes da Silva Neta

193

Além da ausência de sinalizações para a comunicação da pessoa
com deficiência visual, existe o percurso entre os espaços (blocos) da
instituição como um agravante no processo de orientação e mobilidade
desses escolares no campus. A exemplo, a distância entre o RU e o centro
de convivência é de aproximadamente 400 metros. Nesse percurso, além
da inexistência de sinalização como piso tátil, por exemplo, existem diversos
obstáculos que podem resultar em pequenos acidentes para o deficiente
visual, como a presença de diferença de piso sem o piso de alerta, bem
como árvores plantadas ao longo do trajeto e postes de iluminação, como
apresentado na figura 2.
Figura 2: Trajeto a ser percorrido pelos escolares entre
o RU e o Centro de Convivência do campus

Fonte: Elaborada pela autora (2017)

Em tais apontamentos, ao serem analisados a partir da NBR
9050/2004, percebe-se a inexistência de acessibilidade em tais locais, pois,
como estabelecido pela referida norma, “nas edificações e equipamentos
urbanos todas as entradas devem ser acessíveis, bem como as rotas de
interligação às principais funções do edifício” (BRASIL, 2004, p. 40), o que
não acontece no campus analisado.
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No centro de convivência, a ausência de acessibilidade é ainda maior
e mais agravante, uma vez que a sua infraestrutura é questionada até por
pessoas sem deficiência aparente em decorrência de possíveis incidentes
que podem ser ocasionados no referido espaço6. O centro construído em
formato circular contempla alguns boxes destinados a cantinas, embora
desde a inauguração do campus não funcione, bem como dois banheiros
(um para homens e outro para mulheres, figura 3 - direita) e um bebedouro
de água. A estrutura do centro é sustentada por diversos pilares que
dificultam a orientação dos escolares com deficiência visual, já que não
existe sinalização de comunicação e, ao centro desse espaço, existe uma
abertura com aproximadamente meio metro de profundidade e cinco
metros de circunferência sem a presença de piso tátil de alerta (figura 3 –
esquerda).
Figura 3: Centro de convivência do campus

Fonte: Elaborada pela autora (2017)

Mais recentemente, a lei nº. 13.146, de 6 de julho de 2015 passou a
instituir a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, conhecida
também como Estatuto da Pessoa com Deficiência, que, em seu art. 3º,
considera barreira como sendo qualquer obstáculo, seja este físico ou não,
“[...] que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o
gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade
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de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação,
à compreensão, à circulação com segurança, entre outros [...]” (BRASIL,
2015), as quais podem ser classificadas como
a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos
espaços públicos e privados abertos ao público ou de
uso coletivo;
b) barreiras arquitetônicas: as existentes nos edifícios
públicos e privados;
c) barreiras nos transportes: as existentes nos sistemas
e meios de transportes;
d) barreiras nas comunicações e na informação:
qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento
que dificulte ou impossibilite a expressão ou o
recebimento de mensagens e de informações por
intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia
da informação;
e) barreiras atitudinais: atitudes ou comportamentos
que impeçam ou prejudiquem a participação social da
pessoa com deficiência em igualdade de condições e
oportunidades com as demais pessoas;
f) barreiras tecnológicas: as que dificultam ou impedem
o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias
(BRASIL, 2015, Art. 3º, inciso IV).

A única sinalização encontrada nestes espaços é destinada a pessoas
sem deficiência visual que foi à sinalização em tinta feita no chão do centro de
convivência na parede dos banheiros indicando a existência de um extintor
de incêndio, ou seja, o extintor, nesse caso, pode ser compreendido como
uma barreira arquitetônica para a orientação espacial.
6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos dados coletados e analisados, percebeu-se a inexistência
de acessibilidade arquitetônica na instituição pesquisada que, de forma
inquestionável, não contribui para a inclusão educacional dos escolares com
deficiência visual matriculados na referida instituição. Embora o prédio tenha
sido construído recentemente, não atende às diversas legislações vigentes
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no que se referem à inclusão da pessoa com deficiência e à acessibilidade
arquitetônica em espaços públicos, como a NBR 9050/2004, por exemplo.
Os espaços aqui analisados dificultam e até impossibilitam a
mobilidade autônoma e independente das pessoas com deficiência, ferindo
o seu direito de ir e vir, bem como reduzindo a sua autonomia enquanto
cidadã. Transitar nesses espaços inacessíveis, portanto, só acompanhados
por um guia vidente, pois, sem este, incidentes e acidentes podem ser
inevitáveis.
Conclui-se, dessa forma, que o acesso à instituição regular de ensino
não se relaciona, necessariamente, à permanência, sendo fatores que se
distanciam da realidade da pessoa com deficiência visual na instituição
pesquisada. Por sua vez, se a acessibilidade arquitetônica não se faz presente
em uma instituição, é pouco provável que a acessibilidade pedagógica habite
tais espaços, perpetuando a concepção do espaço educacional como sendo
para poucas pessoas, dentre as quais as com deficiência não fazem parte.
Dessa forma, fica a sugestão de pesquisas futuras que busquem investigar
o aspecto da acessibilidade pedagógica entre o corpo docente da instituição
analisada de modo a contribuir para as discussões no que tange à Educação
Especial na perspectiva da educação inclusiva.
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CRIANÇAS COM BAIXA VISÃO E SUAS
PERSPECTIVAS QUANTO À SUA ORIENTAÇÃO
E MOBILIDADE E O USO DA BENGALA
Maria Clarissa Maciel Rodrigues
Liliane Moreira Dantas
1

INTRODUÇÃO

A deficiência visual abrange as pessoas com cegueira e aquelas com
baixa visão. No fascículo que trata sobre deficiência visual elaborado pelo
Ministério da Educação – MEC como orientação ao Atendimento Educacional
Especializado - AEE (BRASIL, 2007, p. 15), encontrou-se a seguinte definição
para cegueira: “[...] é uma alteração grave ou total de uma ou mais das
funções elementares da visão que afeta de modo irremediável a capacidade
de perceber cor, tamanho, distância, forma, posição ou movimento em um
campo mais ou menos abrangente.” Na mesma publicação, a baixa visão
é descrita como alterações que limitam a acuidade visual1, o campo visual2
e a percepção luminosa, que variam de intensidade de uma pessoa para
outra, dependendo da doença que acomete o sistema visual. Ressalta-se
que pessoas com baixa visão ainda possuem visão útil3 e, mesmo que
a perda não possua correção com emprego de recursos ópticos, alguns
sujeitos ainda podem perceber estímulos ou obstáculos.

1 O portal eletrônico Lafamed < http://lafamed.com.br/servico/Acuidade-Visual/> traz a
seguinte definição para acuidade visual: grau de aptidão do olho, para discriminar os
detalhes espaciais, ou seja, a capacidade de perceber a forma e o contorno dos objetos.
2 O portal eletrônico “Vejam” < http://www.vejam.com.br/baixavisao-campo-visual/> traz a
seguinte definição para campo visual: toda a área que é visível com os olhos fixados em
determinado ponto, isto é, o campo visual de um dos olhos de um indivíduo é a área
passível de ser vista para a frente, para as laterais direita e esquerda, para cima e para
baixo, quando este mantem o olho que está sendo examinado, imóvel em um ponto fixo,
em uma linha reta horizontal paralela ao solo.
3 No portal eletrônico da Sociedade Brasileira de Visão Subnormal < http://www.
visaosubnormal.org.br/oquee.php?opt=aaa >, encontramos que a visão útil é insuficiente
para realizar atividades do cotidiano, mas ela pode ser potencializada com o uso de
auxílios ópticos e não ópticos.
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Considerando que pessoas com baixa visão exprimem visão útil e,
com origem numa realidade que se vivencia na qualidade de professora de
crianças com esta condição, surgem questões quanto à necessidade ou
não do uso da bengala por estes sujeitos, bem como sua aceitação.
Os alunos com baixa visão expressam preferências e atitudes
distintas ao caminhar, dependendo do ambiente em que se encontram.
Como ilustração, aporta-se o exemplo de um aluno com fotofobia (olhos
sensíveis à luz) que se deslocava dentro da sala de aula usando óculos
escuros. Nos ambientes externos, além desses óculos, ele utilizava boné e
estava sempre com a cabeça voltada para baixo. Há também aqueles que
preferem a luz natural e quanto mais melhor. Este é o caso de uma aluna de
dez anos que, nos corredores da escola, onde há iluminação natural, tem
maior facilidade de se locomover.
Este ensaio traz as seguintes indagações norteadoras: qual a
perspectiva de crianças com baixa visão no que concerne a orientação
e mobilidade? Qual a perspectiva de crianças com baixa visão quanto à
necessidade do uso da bengala? Quando se faz necessária a bengala por
crianças com baixa visão?
Considerando este contexto, esta investigação tem como objetivo
geral identificar as percepções de crianças com baixa visão quanto à sua
orientação e mobilidade e no pertinente ao uso de bengala. Os objetivos
específicos foram discutir acerca das ocasiões4 em que se considera
necessário o emprego da bengala pelos sujeitos e verificar em quais
situações estes a entendem como necessária.
Pretende-se alcançar estes propósitos por meio do exame de
indicadores obtidos em vivências proporcionadas a essas crianças, bem
como arrimada em entrevistas semiestruturadas. Os sujeitos são duas
crianças com baixa visão. Como aporte teórico, recorreu-se aos estudos
dos autores Hoffmann (1998), Mota (2003), Amiraliam (2004) e Cardoso e
Rago (2015).
4 Estas ocasiões serão verificadas a partir das ações propostas durante as vivências.
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A pesquisa é de natureza qualitativa, com perfil de estudo de caso.
A demanda de teor qualitativo permite maior aproximação do pesquisador
em relação ao tema pesquisado (FONSECA, 2002). Assente, pois, um
aprofundamento de uma realidade, sendo um “[...] estudo de uma caso
particular, considerado representativo de um conjunto de casos análogos”
(SEVERINO, 2007, p.121). Tal se considera, portanto, estudo de caso.
Participaram do ensaio sob relatório duas crianças alunos de uma
escola pública destinada às pessoas com deficiência visual, situada no
Município de Fortaleza – Ceará. Os sujeitos foram Rafaela5 (dez anos) que
traz laudo médico de má fixação, acuidade visual aproximada de 20/2006
e doença degenerativa da retina; e Igor (11 anos) com laudo médico de
campo visual alterado e baixa acuidade nos olhos. As crianças começaram
a estudar na atual escola com idade de cinco a seis anos. Hoje são
alfabetizados em Língua Portuguesa por meio do Sistema Braille e cursam
o quarto ano das séries iniciais do Ensino Fundamental.
Releva destacar a ideia de que os sujeitos desta demanda nunca
frequentaram nenhum atendimento especializado de orientação e
mobilidade. Antes de 2010, funcionava, em um prédio ao lado da escola
na qual as crianças estudam, um centro de apoio pedagógico à pessoa
com deficiência visual, no qual era oferecido o Serviço de Orientação e
Mobilidade, Práticas Educativas para uma Vida Independente (PEVI), dentre
outros. Esse centro, no entanto, passou a funcionar em outro espaço,
distante da escola, fazendo com que muitas famílias desistissem dos
atendimentos.
A pesquisa aconteceu em três etapas. Na primeira, os sujeitos
responderam a uma entrevista semiestruturada, na qual se buscou identificar
as perspectivas deles quanto às dificuldades que sentem ao andar pelas
ruas, se eles identificam a necessidade de ajuda e se já usaram ou têm
interesse na bengala.
5 Neste estudo, utilizar-se-ão nomes fictícios a fim de preservar a identidade dos sujeitos.
6 No site http://www.stargardt.com.br/entendendo-o-que-e-acuidade-visual/ encontramos
a seguinte definição: Reduzindo a fração: 20/200÷20/20=1/10. Isso significa que o que
um vidente (pessoa que enxerga) total vê a 10 metros de distância, quem tem AV=20/200
vê a 1 metro de distância.
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Na segunda etapa, foi proposta uma vivência na qual as crianças
caminharam por vias conhecidas e desconhecidas, localizadas ao entorno
da escola, tanto à luz do dia quanto à noite, com iluminação artificial.
A atividade, sem bengala, foi realizada em um espaço de
aproximadamente 500 metros e teve como objetivo identificar, com base
na observação que se fez sobre se as crianças conseguem caminhar
desviando-se dos obstáculos (calçadas com alturas diferentes, pessoas,
lixo, veículos estacionados, postes, placas, mesas de restaurantes e outros)
e se solicitam ajuda quando em dificuldades.
Ao final de cada vivência, na terceira etapa, foi aplicada outra
entrevista semiestruturada, a fim de apontarem as dificuldades para realizar
as vivências. Acrescentou-se à entrevista noturna um quesito por via do qual
a criança opina sobre o uso da bengala com base em suas vivências. Esta
retomada permite verificar se as situações vividas promoveram mudanças
na opinião dos sujeitos descritas na primeira etapa da investigação.
Os indicadores recolhidos foram organizados em três categorias: na
primeira, trouxe a opinião das crianças quanto a orientação e moblidade;
na seguinte, o ponto de vista que se defendeu em relação às necessidades
das crianças durante as vivências; e, na terceira, as reflexões sobre o uso
da bengala.
O artigo contém a seguinte estrutura: introdução, na qual foram
expressos os objetivos e a metodologia; a fundamentação teórica; e a
discussão dos dados coletados de acordo com as três categorias elencadas.
Seguem-se posteriormente as considerações finais e as referências.
2

ORIENTAÇÃO, MOBILIDADE E A POSSIBILIDADE
EMANCIPAÇÃO DAS CRIANÇAS COM BAIXA VISÃO

DE

Na formação da identidade das pessoas com baixa visão, Amiralian
(2004) acentua que essas não possuem um espelho que reflita o que são,
pois ou são tratadas como cegas ou por videntes, portanto, para elas, o
ambiente físico e social se faz confuso.
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Esse espelho distorcido concorre para uma identidade pessoal
indefinida, reafirmando sua insegurança: quem sou eu?, sou cego?, mas
eu enxergo − sou vidente?, mas por que outros são capazes de perceber
coisas que eu não percebo? Essa incerteza sobre si mesma leva a criança,
com frequência, a desenvolver uma autoimagem negativa, dependência do
ambiente e alto nível de ansiedade (AMIRALIAM, 2004, p. 25)
Tanto Amiraliam (2004) quanto Cardoso e Rago (2015) relatam que
pessoas com baixa visão denotam dificuldades na percepção do espaço
físico em virtude de iluminação, falta de binocularidade7, posição da cabeça
diferente do posicionamento dos olhos, distância do estímulo, contrastes e
alterações no campo visual.
Cardoso e Rago (2015) discutem que a baixa visão pode levar
a dificuldades para se orientar ou se locomover nos ambientes internos
e externos. As autoras chamam atenção tanto para a necessidade de
adaptação e organização no ambiente escolar, sinalizações no piso e nas
escadas, por exemplo, que auxiliam na locomoção e evitam acidentes,
quanto para o fato de ser imperioso usar a bengala em alguns casos.
Hoffmann (1998) aponta a aprendizagem das técnicas de Orientação
e Mobilidade (OM) com vistas a reduzir os entraves trazidos pela perda da
mobilidade independente. De acordo com estudo realizado pela autora, os
benefícios de maior relevância operados pela aprendizagem das técnicas
de OM, dentre os 12 mostrados, foram independência, segurança e
autoconfiança.
O estudo de Hoffmann (1998) aborda sobre a importância da
aprendizagem das técnicas de OM (guia-vidente, proteção e bengala) e a
bengala é, por vezes, descrita como o instrumento que permite ao usuário
realizar os deslocamentos no ambiente, por si, evitando colisões com
7 No Portal Educação <https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/medicinaalternativa/disfuncoes-da-visao-binocular/42702>, encontra-se a seguinte definição para
a expressão: Visão Binocular Única (VBU) é atingida quando ambos os olhos são usados
juntos, de maneira que imagens separadas e ligeiramente dissimilares chegando a cada
olho são percebidas como uma só imagem por um processo de fusão. Adicionalmente a
se atingir uma visão única, esta síntese também resulta em visão tridimensional.

Maria Clarissa Maciel Rodrigues | Liliane Moreira Dantas

203

obstáculos ambientais, alterar o tipo e o ritmo do movimento de acordo
com os estímulos que recebe, entre outros.
Sobre os programas de OM destinados às pessoas com baixa visão,
Mota (2003) chama a atenção para que estes se efetuem em variados
horários do dia, pois a mudança do grau de luminosidade permite explorar
as possibilidades do educando.
O desenvolvimento da Orientação e Mobilidade em horários diferentes
do dia, com alterações de intensidade de luz, de ruídos e de movimentação
de pessoas no ambiente, é necessário não só para a utilização máxima da
visão existente, como também oferece oportunidades de observações e
explorações mais abrangentes, por vezes, não percebidas pelos educandos,
permitindo a utilização de todas as percepções de forma integrada. (MOTA,
2003, p.64).
Com base na orientação de Mota (2003), elaborou-se a proposta de
vivência, que foi proporcionar caminhadas aos sujeitos, em horários com
iluminação diferenciada, no intuito não só de identificar suas dificuldades,
como também de levá-los a uma reflexão sobre a maneira como caminham e
a respeito do uso da bengala, dados que estão contados na seção seguinte.
3

CALÇADAS E TROPEÇOS NO MEU CAMINHO

Os dados foram organizados em antes, durante e depois das vivências
propostas. Antes da vivência, expôs-se o ponto de vista das crianças sobre
suas dificuldades e necessidade do uso da bengala. Durante a vivência,
discorreu-se acerca do desempenho de cada sujeito durante as atividades,
apresentando-se também as dificuldades observadas. Após a vivência,
exploram-se no tocante à opinião dos sujeitos quanto a necessidade do
uso da bengala, e tecendo-se considerações referentes ao assunto.
3.1. Antes da Vivência
Foi pedido às crianças que respondessem a perguntas relacionadas
às dificuldades que encontram para caminhar pelas ruas, se necessitam de
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ajuda, em qual horário do dia conseguem caminhar melhor e se já utilizaram
bengala.
Igor (11 anos) relatou que a maior dificuldade que encontra são as
calçadas com alturas diferentes, que consegue andar sozinho, mas às vezes
precisa que sua mãe o segure pela mão. Outras dificuldades mencionadas
foram as colisões com pessoas ou objetos em razão do campo visual
limitado, conforme relato “Eu tô em cima de um batente aí eu não vejo a
beirada ou a parte de baixo do batente”.
Igor considera que caminhar durante o dia é melhor, mas ressalta que
consegue ver veículos melhor durante a noite por conta dos faróis. Relatou
que também consegue caminhar sozinho à noite, mas que não gosta
quando as lâmpadas dos postes são da cor laranja, pois não iluminam
bem. Sobre o uso da bengala, contou que já testou a de um amigo quando
era menor, mas que, na época, utilizou para brincar de espada. Quando
questionado se tencionava usar bengala para ajudar nos deslocamentos,
deu respostas evasivas.
Rafaela (10 anos) expressou que sua maior dificuldade é o escuro da
noite, que só consegue ver se a luz do poste for branca, mas que, durante
o dia, não tem dificuldade. Narra ainda alguns episódios, como tropeços e
quedas, mas situa como motivo desses acontecimentos sua distração, sem
fazer referência à limitação visual. Também diz não necessitar, tampouco
gostar, de ajuda. Sobre a bengala, menciona que possui, mas que não quer
usar. A seguir, são reproduzidos trechos de sua fala:
A minha mãe fica chamando meu nome porque se
preocupa com a mulher (passantes), com os carros, eu
não gosto de segurar na mão da minha mãe, mas é o
jeito, eu fico tão zangada com isso, mas eu não quero
ajuda não, eu consigo andar sozinha.

Eu tenho bengala em casa, que eu ganhei, mas eu nunca usei na vida
e espero nunca usar. É muito chato, a gente não pode brincar tem que ficar
sempre usando aquela bengala parece velho. Eu não quero usar não.
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Pelos relatos iniciais, nota-se que as crianças denotam limitação da
mobilidade causada não apenas pela baixa visão, mas também pela falta de
acessibilidade8 nos mais distintos espaços de Fortaleza. Apesar dos relatos
de alguns acidentes, na percepção das crianças, especialmente de Rafaela,
a bengala ainda parece ser um instrumento carregado de preconceitos e
não reconhece a importância de emprego para promover independência.
3.2 Durante as vivências
Nesta seção delineia-se o desempenho dos sujeitos, tanto na
caminhada diurna quanto noturna, e são tecidas reflexões a respeito das
dificuldades expressas por eles.
3.2.1 Caminhada diurna
Durante a caminhada diurna, Igor observa e comenta, durante a
pesquisa, que anda olhando para o chão. Nota-se que sempre busca a
subida e a descida das calçadas. Quando sente dificuldade, usa o pé para
rastrear, parar e, com os olhos, observar a altura destas, mas, mesmo
munido desses cuidados, tropeçou ou desceu de supetão algumas vezes.
Determinadas calçadas do trajeto tinham linhas desenhadas, que o fizeram
andar com maior cautela e rastrear com o pé várias vezes.
Percebeu obstáculos grandes, como carros estacionados, mesas
de bar, pessoas andando ou sentadas na calçada e latas de lixo. Nestas
situações, desceu a calçada e andou rente ao meio fio, no entanto nem
sempre identificou o momento de subir novamente.
Já Rafaela exprimiu menos dificuldades para caminhar durante o
dia, não necessitou procurar a subida e a descida das calçadas. Percebeu
quase todas e também se desviou de pessoas que estavam andando ou
sentadas, como também de obstáculos grandes. Desceu a calçada de
8 A lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, traz no Art. 3o inciso I - acessibilidade: possibilidade
e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços,
mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação,
inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos
ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na
rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida;
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supetão poucas vezes e quase não tropeçou, porém caiu em um de seus
tropeços. Observa-se que, ao caminhar, tem uma marcha em ritmo normal,
com boa postura e direção. Ainda assim, mostrou algumas dificuldades.
No caminho, havia calçadas tomadas por lixos e entulhos, trechos que
se julgam como o mais difíceis para ambos. Nesses intervalos, a intervenção
se fez necessária para evitar acidentes, pois as crianças caminharam por
cima do lixo e demais materiais, demonstrando acreditar ser apenas um
obstáculo a ser ultrapassado, sem perceber os riscos de permanência na
caminhada.
Houve outras situações em que se precisou intervir para evitar
contusões, mas em nenhuma delas eles solicitaram ajuda, como quando
Igor tentou desviar de grandes galhos nas calçadas, mas ficou preso
nos menores próximos ao chão. Em outras situações, como observar o
movimento dos carros quando precisasse descer a calçada para caminhar
rente ao meio fio, o menino só os percebe quando bem próximos,
demonstrando necessitar ser estimulado quanto a aplicar a audição. Igor
não foi capaz de perceber em que momento deveria retornar à calçada,
tendo que ser avisado.
Rafaela exibiu estas mesmas dificuldades do colega, quanto aos
obstáculos na calçada, pois só os vê quando próximos aos seus pés,
necessitando de intervenção de acompanhante para que descesse a
calçada e caminhasse rente ao meio fio para evitar acidentes e, assim
como Igor, também não notou em que momento deveria retornar à calçada,
espaço seguro. Do mesmo modo, não solicitou ajuda em nenhuma das
situações.
3.2.2. Caminhada noturna
Nesta vivência, Igor demonstrou as mesmas dificuldades do período
diurno, só que, com maior frequência, esbarrou nas pessoas e deixou de
atentar para alguns obstáculos aéreos. Precisou de ajuda para não bater
a cabeça em uma escada em formato de caracol que havia em uma das
calçadas e, apenas após a intervenção, se deu conta da escada.
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Precisou ser alertado quanto ao lixo nas calçadas, pois ele observa e
nota o movimento dos carros a uma distância maior por conta dos faróis,
assim como havia relatado na entrevista inicial.
Rafaela demonstrou dificuldades para caminhar ainda dentro da
escola, perdeu-se no interior do estacionamento, no caminho para a saída,
por onde costuma passar todos os dias, e várias vezes perguntou que
direção deveria seguir. Esbarrou em obstáculos grandes, como árvores e
automóveis, chegou em frente do portão de saída, mas não o reconheceu,
necessitando mais uma vez de que a orientasse.
Na rua, não caminhou em linha reta, tendeu a ir para a beirada e cair
da calçada. Não se desviou de nenhum obstáculo aéreo ou térreo (placas,
veículos estacionados nas calçadas, postes, lixo ou pessoas), nem identificou
nenhuma subida ou descida de calçada. Tropeçou e desceu de supetão e,
diferente do colega, não utilizou a estratégia de rastrear com o pé.
Ela relatou, na entrevista inicial, que conseguia caminhar à noite quando
a luz do poste é branca, mas não teve independência de prosseguir, mesmo
havendo essas luzes. Neste percurso, não solicitou ajuda verbalmente,
mas, em quase todo o trajeto, colocou a mão na perna da primeira autora,
gesto entendido como necessidade de ajuda.
Vê-se, com efeito, que, à luz do dia, ambos demonstraram maior
autonomia na caminhada. Porém, mesmo assim, passaram por situações
difíceis para locomoção independente, o que pode decorrer da falta de
orientação e mobilidade, de estratégias que podem colaborar com esta
caminhada, quanto pela falta de acessibilidade nas vias. Destaca-se,
ainda, que, embora perante as dificuldades, os sujeitos não verbalizam a
necessidade de ajuda. Em razão do exposto, considera-se que recorrer à
bengala pode representar promoção desta autonomia na locomoção.
3.3. Depois da vivência
Neste tópico, delineiam-se as percepções dos sujeitos quanto a
orientação e mobilidade e a respeito da necessidade ou não do uso da
bengala, coletadas por meio de entrevista semiestruturada aplicada após
as vivências.
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Sobre a caminhada diurna, na avaliação de Igor, andar com a cabeça
voltada para baixo, além de hábito, facilita a visualização dos espaços: “eu
gosto de fazer assim porque é melhor, só que não é só pra ver melhor não, é
porque eu não consigo fica com a cabeça reta porque já estou acostumado
(a ficar com a cabeça baixa)”. No que diz respeito a procurar a subida e
a descida das calçadas, afirmou que “eu fiquei olhando do jeito que eu
sempre faço”. Questionado sobre a necessidade de ajuda, considera que
não precisou.
Rafaela destaca que “só tropecei, doeu muito, ainda tá doendo o meu
dedo, mas para né, quando eu durmo a dor passa. Eu caí assim de mão
(com as mãos apoiadas no chão) e só ardeu.”. A fala da menina expõe que
ela considera os ocorridos um aspecto corriqueiro e que não se expressam
como dificuldades. Relata em diferentes momentos que não teve dificuldade
e que não precisou de ajuda.
Conforme os relatos das crianças, estas consideram tropeços,
descidas de supetão, andar olhando para o chão procurando a descida e
a subida das calçadas como não dificuldades, e mais parecem pertencer
aos seus cotidianos, o que foi comprovado durante as vivências. Embora
diante de obstáculos que poderiam provocar acidentes, eles não solicitaram
ajuda, o que pode estar relacionado ao fato de habitualmente estarem
acompanhados por adultos e que estes devem desviá-los dos perigos
e obstáculos. Divisou-se ainda o fato de que Igor elabora as próprias
estratégias, pois acredita que facilitam a locomoção.
Quanto às experiências ocorridas durante à noite, Igor reconhece que
teve mais dificuldades: “parece que foi de noite que eu tive mais dificuldade,
tem umas partes escuras”. Relatou, ainda, os momentos em que esbarrou
nas pessoas e teve dificuldades nas calçadas tomadas por lixo e entulho.
Quanto à necessidade de ajuda, fez as seguintes ponderações: “é claro que
sim, pra subir na calçada” (referindo-se ao trecho em que deveria retornar
à calçada após ultrapassar o lixo). E continuou: “é mais fácil andar na rua
(pista) porque é mais reto. O problema é os carros”.
Rafaela também reconhece ter tido mais dificuldade durante à noite:
“com certeza, eu tive mais dificuldade à noite. Eu odeio a noite, mas fazer
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o quê? Levei outro tombo e machuquei o outro pé”. As calçadas são muito
chatas, é descida e subida. As luzes tem pouca energia, não tem muita
claridade. Aí não dá pra enxergar direito.” Assim como Igor, ela também
reconheceu que necessitou de ajuda: “precisei de muita ajuda, só um
pouquinho que eu me virei só”.
Quanto ao uso de bengala, vem o trecho da entrevista de Igor:
Pesquisadora 1: — Você acha que, se tivesse uma
bengala e soubesse usar essa bengala, conseguiria
subir e descer a calçada com mais facilidade?
— É, seria melhor.
Pesquisadora 1: — Por quê?
— É só botar a bengala assim pra saber se tem uma
coisa no meio.
Pesquisadora 1: — Você tem vontade de usar uma
bengala?
— Talvez né? Porque eu enxergo bem né, só que tem
algumas calçadas que é toda quebrada, esburacada
né?
Pesquisadora 1: — Então acha que um dia, quando for
adulto, você vai precisar usar uma bengala?
— Eu fiz um exame e no outro ano eu vou fazer pra vê
se aumentou a vista.
Pesquisadora: — Se você voltou a enxergar?
— É, se aumentou, se eu vou ficar enxergando mais.

Sobre a bengala, são reproduzidos os seguintes discursos de Rafaela:
Pesquisadora 1: — Você acha que, se tivesse uma
bengala e soubesse usar essa bengala, teria evitado
todas essas dificuldades que teve?
— Eu acho que sim né. Porque a bengala serve pra isso,
é um pauzinho que faz (ela balança o braço de um lado
para o outro simulando os movimentos com a bengala).
Pesquisadora: — Você acha que, quando crescer, vai
precisar usar uma bengala?
— Não, eu acho que eu vou melhorar a visão. Eu acho.

A caminhada noturna foi mais difícil para as crianças, pois ambas
levaram mais tempo para percorrer o trajeto, tanto que admitiram
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dificuldades, reconhecendo que necessitaram de ajuda e que a bengala
seria um recurso que os teria ajudado.
Quando questionados sobre o uso do recurso na vida adulta,
ambos expressam a forte crença na cura da deficiência, o que pode ser
reforçado pela família, ou estar associado às questões religiosas ou ser
uma expectativa/desejo das próprias crianças. Acredita-se então que,
nesse momento, seria importante desenvolver um trabalho quanto ao uso
da bengala e o próprio aceite e o entendimento de suas condições como
pessoas com deficiência visual. Destacamos ainda as contribuições acerca
do que pensam as crianças com baixa visão a respeito do uso da bengala,
para que futuras pesquisas mais aprofundadas e com um grupo maior de
sujeitos possam confrontar os primeiros achados deste ensaio, como a
crença na cura da deficiência.
Na avaliação que se procede para as duas crianças, a bengala é
um importante recurso que lhes proporcionará segurança, autonomia e
independência na locomoção e é capaz de lhes propiciar uma melhora na
postura e na marcha.
4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta desta pesquisa foi identificar as perspectivas de crianças
com baixa visão sobre a sua orientação e mobilidade e se necessitam ou
não utilizar bengala. Verificam-se que, durante as vivências, os sujeitos
evidenciaram dificuldades relacionadas não apenas à baixa visão, mas
também à falta de acessibilidade nas vias públicas.
Foi identificado pelas características da baixa visão dos sujeitos e
pelas dificuldades na locomoção, o fato de que o uso da bengala pode
ser um recurso necessário que proporcionará independência, segurança
e autoconfiança. Esse fato, entretanto, é ainda rejeitado pelas crianças, o
que pode estar relacionado a não aprendizagem de técnicas de orientação
e mobilidade, aos estigmas relacionados a este recurso e pela crença na
superação da circunstância de baixa visão. Identificam-se, ainda, o fato de
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que a luminosidade tem significativa influência na orientação e mobilidade
dos sujeitos e que esta interfere também no reconhecimento da necessidade
de ajuda.
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TÉCNICAS DE LEITURA E ESCRITA NO
SISTEMA BRAILLE: A COMUNICAÇÃO DA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL
Maria das Graças Costa Cordeiro Gonçalves
Ms. Lívia Maria de Lima Santiago
INTRODUÇÃO
Após muitas lutas, as discussões sobre o processo de inclusão das
pessoas com deficiência chegaram ao cenário educacional por meio da
Resolução nº 02/2001. Esta resolução estabelece as Diretrizes Nacionais
para a Educação Especial na Educação Básica.
Neste contexto, passamos a refletir sobre o papel da escola regular
como um espaço de acolhimento das pessoas com deficiência. Assim, fazse necessária uma reflexão das práticas pedagógicas, de como professores
podem contribuir para a inclusão e formação das pessoas com deficiência,
em especial das pessoas com deficiência visual.
Buscamos assim identificar técnicas e metodologias para o ensino e
aprendizagem dos atos de ler e escrever de uma pessoa com deficiência
visual no sistema Braille. Para isso, realizamos um estudo de cunho teórico,
buscando artigos e trabalhos relacionados à temática desta pesquisa
em sites acadêmicos como Scielo, periódicos da Capes, bancos de
dissertações e teses das universidades brasileiras e livros especializados
na área estudada.
Enfatizamos a importância da leitura e da escrita para as pessoas
com deficiência visual, por isso buscamos compreender as particularidades
desses processos e como se dá a aprendizagem através do Sistema Braille,
tendo como instrumento a reglete. Dessa forma, refletimos também sobre
seu uso, identificando as dificuldades de aprendizagem impostas pelo
sistema, que influenciam no processo de aprendizagem, como o fato de
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ser necessário, com o uso da reglete comum, aprender um alfabeto para a
escrita e um alfabeto para a leitura.
O referencial teórico está dividido em três seções: na primeira,
discutimos o papel da leitura e da escrita na vida de todas as pessoas, com
ou sem deficiência visual; na segunda, apresentamos o Sistema Braille e o
uso da reglete e por último discutimos acerca das técnicas e metodologias
para a aprendizagem de pessoas com deficiência visual.
1

LEITURA E ESCRITA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL

Este artigo trata-se de um trabalho de revisão bibliográfica da literatura,
que consiste em uma pesquisa e análise de trabalhos já elaborados por
outros autores (GIL, 2008). Foram realizadas pesquisas e análises em
bancos de dados nacionais revisando artigos e publicações que tratam
da temática das estratégias e metodologias empregadas no processo de
ensino e aprendizagem da leitura e da escrita no sistema Braille.
Foram selecionados, primeiramente, trabalhos de autores que tratam
da função social dos atos de ler e escrever, como a obra de Maria Helena
Martins, trabalhos acadêmicos e publicações de autores que abordam
o processo de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita no sistema
Braille, como Liziane Fernandes Sandes, Rosane do Carmo Machado e
Eugênio Andrés Diaz Merino, além de materiais publicados pelo Ministério
da Educação – MEC.
Ao longo da escrita do artigo, outros autores foram incluídos a partir
da necessidade de novas pesquisas para responder questionamentos que
surgiram, como Joana Bellarmino, Clarissa de Arruda Nicolaiewsky e Jane
Correa, que abordam o uso do sistema Braille para a comunicação da
pessoa com deficiência visual.
1.1 A FUNÇÃO SOCIAL DOS ATOS DE LER E ESCREVER

Ler e escrever são atos essenciais para a vida humana. Através
deles, o ser humano é capaz de se desenvolver, de aprender, de
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conhecer, de lutar por seus direitos e de cumprir seus deveres.
Contudo nem sempre esses atos são valorizados pelas pessoas
que precisam deles ou pela União que não consegue desenvolver
políticas públicas para erradicar o analfabetismo de um modo geral.
O conceito de leitura utilizado aqui vai além da decodificação
de símbolos, pois vemos leitura como um ato complexo que envolve
uma relação sensorial, emocional e racional para que seja realmente
significativo, como nos aponta Martins (1984, p. 31) “como um
processo de compreensão abrangente, cuja dinâmica envolve
componentes sensoriais, emocionais, intelectuais, fisiológicos,
neurológicos, bem como culturais, econômicos e políticos”.
Tendo em vista a importância que a leitura e a escrita têm na vida das
pessoas, quando falamos de pessoas com deficiência visual, ambas, leitura e
escrita, ganham mais uma função social, pois são processos de inclusão, além
das múltiplas funções, como um meio de comunicação, fonte e transmissão
de conhecimentos, caminho para novos aprendizados, qualidade de vida
autônoma e eficiente, como nos aponta Larêdo (2011, p. 1),
Podemos dar como exemplo dessas múltiplas funções
sociais a leitura para a fruição, prazer ou deleite,
aquisição de conhecimento e informação; leitura para
pesquisa/trabalho; leitura para fins religiosos, auto-ajuda
e o que acho hoje mais importante é que a leitura é
uma condição básica para formar sujeitos capacitados
de se inserir na sociedade e exercitar sua cidadania,
participando crítica e ativamente da construção da
história de seu povo, formulando seus próprios critérios
para se questionar como sujeito no seu ato de pensar,
sentir e atuar, ultrapassando a fronteira da cultura local a
partir da abertura a outras proporções culturais.

Destacamos o papel da leitura na busca do conhecimento, afirmado
por Souza (2008, p.1): “O conhecimento pode ser encontrado através da
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leitura e esta, por sua vez, possibilita formar uma sociedade consciente de
seus direitos e de seus deveres; possibilita que estes tenham uma visão
melhor de mundo e de si mesmos. ” (SOUZA, 2008 apud BOTINI; FARAGO,
2014, p. 3 e 4).
Dessa maneira, percebemos quão essencial se faz a leitura no
aprendizado das pessoas, pois “a leitura seria a ponte para o processo
educacional eficiente, proporcionando a formação integral do indivíduo. ”
(MARTINS, 1997, p. 25). Já a escrita é a transmissão de ideias, umas das
maneiras humana de se comunicar.
Percebemos que a leitura vai além da decodificação de signos, pois
é um processo complexo que transita por todo o nosso ser, a partir das
experiências que temos no mundo para produzir um significado: “a leitura
não é apenas decifração de signos do alfabeto, deve fazer sentido ao leitor,
provocando no indivíduo o entendimento de significados e ser colocada em
prática no mundo em que este está inserido” (BOTINI; FARAGO, 2014, p. 4).
1.2

O SISTEMA BRAILLE COMO FERRAMENTA PARA A LEITURA
E A ESCRITA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL

O sistema Braille foi desenvolvido por Louis Braille, em 1824, após
a tentativa de usar o Sistema de Barbier, que consistia em um sistema de
representação fonética com oito pontos para cada combinação, por ser
fonético não era possível representar as particularidades da ortografia de
cada língua.
O sistema criado por Braille contém 63 combinações em relevo que
representavam todas as letras do alfabeto, pontuação, acentuação e sinais
matemáticos, conforme apresentado na figura 1, a seguir:
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Figura 1 – Alfabeto Braille

Fonte: Alfabeto Braille - BRASIL - MEC (2010)

Antes do Sistema Braille, a educação das pessoas cegas era
realizada a partir de lições orais que tinham que ser repetidas pelo aluno.
A criação do Sistema Braille permitiu que as pessoas cegas aprendessem
de uma nova maneira, pois, com esse sistema tátil de leitura e escrita, os
deficientes visuais podiam ler e não apenas receber informações do mundo,
mas também as transmitir, fazendo suas próprias anotações.
Diante do que vimos sobre os significados da leitura e da escrita,
temos que refletir como esses atos ocorrem às pessoas com deficiência
visual, para essas pessoas ler e escrever têm todos os significados já
abordados e ganham outro, ou seja, ganham o significado da inclusão a
partir do uso do Sistema Braille, que permite que pessoas com deficiência
visual possam ler e escrever.
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Segundo Sandes (2009, p. 19), “ler se tornou uma necessidade para
se comunicar, se locomover e para adquirir conhecimento e informação. Já
que a grande maioria das informações é disponibilizada na forma escrita”,
além da autonomia e independência tão necessárias para a análise e
interpretação de textos.
Entre as muitas necessidades do ser humano, está a comunicação
(SANDES, 2009) e a pessoa com deficiência visual pode usar o sistema
Braille para suprir essa necessidade.
A escrita Braille é importante para a pessoa com deficiência visual,
porque, através dela, a pessoa com deficiência visual pode expressar
como ela percebe o mundo, “a escrita em relevo envolve um campo de
percepção e ação, portanto um campo da comunicação humana, o qual,
por assim dizer, envolve um modo próprio de semiotização da realidade”
(BELARMINO, 2008, p. 3).
1.3

TÉCNICAS E ESTRATÉGIAS PARA A APRENDIZAGEM ATRAVÉS
DO SISTEMA BRAILLE

Para aprender a escrita do Sistema Braille, o aluno poderá usar a
reglete, que pode ser de bolso ou de mesa, ou a máquina de escrever em
Braille. Por questões de custos a reglete é mais usada. A reglete é formada
por duas placas fixas uma na outra o que permite a inserção do papel entre
elas (figura 2).
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Figura 2 – reglete e punção

Fonte: Arquivo pessoal (2017)

A escrita através da reglete é chamada de escrita invertida, pois o
aluno escreve nela na posição contrária da posição para leitura, da direita
para a esquerda, só assim ele consegue marcar os pontos ao apertar o
punção no papel (figura 3).
Figura 3 – Pessoa escrevendo com reglete e punção

Fonte: Arquivo pessoal (2017).
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Antes de aprender o Sistema Braille com o uso da reglete, o aluno
precisa ter claro alguns conceitos que serão necessários para a realização
desse aprendizado, como o desenvolvimento tátil e orientação espacial, que
deverão ser trabalhadas previamente pelo professor, entre outros conceitos
como os apontados a seguir,
A compreensão do código Braille envolve um conjunto
de conhecimentos e apropriação de conceitos
espaciais e numéricos, discriminação tátil, destreza de
manipulação e coordenação motora, dentre outros.
Estes conhecimentos prévios facilitam a identificação da
posição dos pontos na cela, o reconhecimento de sinais
específicos e a configuração dos pontos que constituem
as séries ordenadas do alfabeto Braille. (DOMINGUES,
2010, p. 50).

Mas o aluno começará a aprender a ler e escrever no mesmo período
que os outros alunos que não são pessoas com deficiência visual. De
acordo com Machado e Merino (2009, p. 60),
O processo de alfabetização com o uso da reglete
pode ser realizado no mesmo período em que é feita
a alfabetização da escola comum. Para que isso
aconteça, é importante que, enquanto o aluno que
enxerga aprende a escrever em tinta, letras ou palavras,
o aluno cego possa trabalhar o desenvolvimento tátil
para a percepção dos pontos em relevo, desenvolver
a orientação espacial para escrever na reglete treinar
efetivamente o uso da reglete.

Após o aluno realizar um desenvolvimento tátil e trabalhar a orientação
espacial, o professor poderá passar para o ensino da escrita em Braille com
uso da reglete e encontrará algumas vantagens, apontadas por Machado e
Merino (2009, p. 76):
A reglete permite o seu manuseio em qualquer lugar, seja
em sala de aula ou em reunião sem perturbar o ambiente
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com algum barulho; Fácil de transportar, principalmente
a de 4 linhas; Custo relativamente razoável; De
aprendizagem acessível a cegos e videntes (...).

As vantagens supracitadas merecem destaque, porque significam
que, assim como qualquer pessoa que está aprendendo a escrever pode
ter em mãos o seu material de escrita facilmente, a pessoa com deficiência
visual também deverá ter. Machado e Merino (2009), porém, apresentam
também desvantagens do ensino do sistema Braille com o uso da reglete
tradicional e essas ligadas ao processo de aprendizagem em si:
A compreensão da criança fica comprometida pelo
processo de inversão de escrita pela leitura, ou seja, na
escrita a marcação dos pontos em Braille acontece da
direita para a esquerda, os quais são lidos virando-se a
folha e lendo da esquerda para a direita. Dificuldade em
apagar a escrita quando se comete um erro, pois nesse
caso precisa abrir a reglete durante a escrita para corrigir
o erro, o papel se desloca, saindo do lugar em que
estava preso e não se encaixa novamente. Normalmente
o aluno não consegue achar a linha que estava
escrevendo e pode escrever em cima do que estava
pronto. Apresenta dificuldade quando não entende o
processo da inversão da escrita. Para as crianças que
não estão com as questões da lateralidade definida,
fica difícil o processo de inversão. Inicialmente o aluno
pode perder o domínio da linha. Pode misturar palavrar,
acrescentar pontos indiscriminadamente. (MACHADO E
MERINO, 2009, p. 76).

Para resolução desses problemas, Machado e Merino (2009)
sugerem a proposta da escrita não invertida, com o uso da reglete positiva,
para facilitar a aprendizagem. Dessa maneira, quando o aluno escrevesse,
bastaria levantar a reglete para verificar o que foi escrito, diferente da reglete
tradicional em que o aluno precisa retirar a folha da reglete e virá-la para
ler o que foi escrito, sendo necessário assim aprender uma forma para a
escrita e uma forma para a leitura.
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Assim sendo, a vantagem da nova proposta está
centrada na eliminação da inversão ou espelhamento
da escrita com relação ao sentido da leitura. Para isso,
houve a adaptação de pinos dispostos na reglete de tal
forma que permitam a escrita em alto-relevo e não mais
em baixo relevo como antes. (MACHADO E MERINO,
2009, p. 80).

A seguir, apresentamos uma imagem que ilustra o modelo de reglete
positiva. Deixamos claro que esse modelo já é comercializado e, apesar das
vantagens destacadas, ela ainda está em teste.
Figura 4 – Reglete positiva

Fonte: TECE - Reglete positiva. Disponível em: http://www.loja.tece.com.br/inclusao/
reglete-positiva-de-anotacoes-com-puncao. Acesso em: 25 ago 2017.

Independente da ferramenta usada para o desenvolvimento da
escrita em Braille, após o aluno ter o domínio da representação dos signos,
é importante desenvolver as competências e habilidades do uso da língua,
considerando os aspectos linguísticos. A possibilidade de se ter uma
representação física, como é o caso do Sistema Braille, favorece para que
o discente possa se comunicar através da escrita de maneira coerente e
coesa. Sandes (2009, p. 29) afirma que
os cegos congênitos necessitam em especial do Braille
para dominar a norma padrão da língua, principalmente
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no que tange à questão das normas ortográficas, pois
o conhecimento dessas normas exige um contato com
a leitura, pois de outra forma o deficiente visual não
percebe o uso de sinais de pontuação, de acentuações
gráficas entre outros, pois a entoação da voz na leitura
não é suficiente para que o deficiente visual aprenda
essas regras da língua materna.

Dessa maneira, outro processo importante no aprendizado da escrita
para a comunicação da pessoa com deficiência visual é o ato da revisão do
texto escrito, como menciona Nicolaiewsky e Correa (2008, p. 2 - 3):
Assim, a reflexão acerca das palavras e de sua grafia
é fundamental para o desenvolvimento da escrita
ortográfica como uma ferramenta para a expressão e
organização do texto escrito. A revisão de textos pode
contribuir de forma significativa neste desenvolvimento
ao possibilitar que o aprendiz reflita sobre as escolhas
linguísticas que realiza ao escrever.
[...] Para que uma criança cega mergulhe no processo de
letramento e desenvolva uma escrita funcional e reflexiva,
é importante que ela passe pelo mesmo processo de
produção textual que os adultos, realizando rascunhos e
diversas revisões de seu texto até sua versão final.

Lembramos que, durante qualquer processo de aprendizagem,
nos deparamos com o erro, no caso do aprendizado do Sistema Braille
e, além dos erros ortográficos, podem ocorrer erros de trocas de linhas,
espaçamentos entre letras de uma mesma palavra, entre outros. A revisão
é assim, um processo de colaboração para o aprendizado do aluno, pois,
além de identificar os conhecimentos linguísticos que já foram adquiridos,
identificará a necessidade de intervenções para que o aluno possa se
apropriar com segurança desse sistema. Dessa maneira, o erro nessa etapa
do aprendizado não pode ser julgado como algo negativo, mas como uma
ferramenta estratégica para a reflexão da língua e do Sistema Braille.
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Diante disso, as ações pedagógicas têm que ser desenvolvidas
considerando o contexto de vida do aluno, com atividades significativas
para ele. Este pode e deve ter o contato com o texto em Braille antes de
saber ler e escrever, como nos aponta Domingues (2010, p. 50),
O ensino do Braille deve ser introduzido gradualmente
no contexto das atividades preliminares à leitura,
considerando os interesses, as habilidades e as
necessidades da criança com cegueira. É necessário
atribuir sentido e significado ao que é lido, porque não
basta ler e escrever corretamente ou demonstrar uma
boa compreensão da técnica da leitura e da escrita.

Dessa maneira, é despertada na criança a curiosidade e a vontade
de aprender.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando a importância dos atos de ler e escrever para a inclusão
da pessoa com deficiência visual nos diversos ambientes sociais existentes,
tendo em vista que a leitura e a escrita têm uma importante função social no
processo de inclusão das pessoas, com ou sem deficiência, é necessário
buscar estratégias para o ensino-aprendizagem do Sistema Braille.
A leitura e a escrita são ações significativas para todas as pessoas.
Percebemos que proporcionar o aprendizado para as pessoas com deficiência
visual significa elaborar atividades que vão além do estudo dos aspectos
linguísticos, como ortográficos, morfológicos e sintáticos, pois o professor
precisa refletir sobre as particularidades que o Sistema Braille apresenta e as
habilidades que o aluno precisa desenvolver para aprendê-lo.
Identificamos que assim como a criação do Sistema Braille foi uma
revolução para o ensino e a aprendizagem das pessoas com deficiência
visual, precisamos continuar pensando em estratégias e instrumentos para
ensiná-las. Dessa maneira, o desenvolvimento da reglete positiva pode
colaborar no processo de aprendizagem, mas ainda precisamos de mais
estudos quanto ao uso desse instrumento.
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Independente do instrumento, é importante elaborarmos, enquanto
docentes, atividades pedagógicas que contribuam para o desenvolvimento
da percepção tátil e da orientação espacial das pessoas com deficiência
visual, além da adoção de novas estratégias para a revisão dos textos
escritos pelos alunos.
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AUTOAVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE PESSOAS
ADULTAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL EM SÃO LUÍS - MA
Sandra Maria de Medeiros
Dr. Luís Gerson Lima Júnior
INTRODUÇÃO
O termo qualidade de vida é um conceito amplo, influenciado por
inúmeros fatores, dentre eles, a saúde física, o estado psicológico, o nível
de independência na realização das atividades da vida diária, as relações
sociais e os fatores ambientais. Assim, para mensurar a qualidade de vida
de qualquer população, é necessário conhecer não só suas condições
de saúde, mas também todos os aspectos que estão relacionados às
condições de vida (REBOUÇAS et al., 2016).
Para definição de deficiência visual, existem quatro níveis de função
visual, consideradas pela Classificação Internacional de Doenças (CID -10),
que podem ser definidas como deficiência visual moderada; deficiência
visual grave e cegueira. A deficiência visual moderada e grave juntas, a baixa
visão. Cegueira ou perda total da visão como amaurose. E ainda os termos
“cegueira parcial” ou “cegueira legal”, que são usados para classificar a
deficiência visual de pessoas em duas condições: 1) a visão corrigida no
melhor de seus olhos, com acuidade visual de 20/400 ou menor; 2) um
campo visual inferior a 20 graus (TALEB et al., 2012).
As diferentes formas de deficiência visual citadas têm crescido
independente da classe social. Porém, devido à escassez de dados
populacionais em várias regiões do Brasil, não é possível estimar sua
distribuição regional. Assim, as estimativas frequentemente são feitas com
base em estatísticas mundiais (ÁVILA; ALVES; NISHI, 2015). Contudo,
precisamos conhecer as pessoas com deficiência visual, saber quem são e
como avaliam sua qualidade de vida. Sabendo quem são e o que pensam,
poderão ser desenvolvidas ações que as beneficiem, incluindo-as cada vez
mais em todos os contextos da sociedade.
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Consideramos para o desenvolvimento deste estudo a escassez
de pesquisas realizadas sobre as seguintes temáticas: deficiência visual,
qualidade de vida e orientação e mobilidade. Julgamos a última como um
fator preponderante para a qualidade de vida de pessoas adultas cegas.
Assim se justifica a necessidade de, além de se conhecer a autoavaliação
deste público, inteirar-se sobre sua qualidade de vida e identificar também
como realizam seus deslocamentos durante a realização das atividades de
vida diária.
Este estudo objetivou conhecer a qualidade de vida de pessoas adultas
com deficiência visual no município de São Luís – MA. Para isso, todos os
envolvidos foram caracterizados segundo as variáveis socioeconômicas;
em relação ao uso da técnica de orientação e mobilidade; e ainda em suas
autovaliações sobre a qualidade de vida.
1

REFERENCIAL TEÓRICO

A preocupação com a qualidade de vida tem crescido ao longo dos
anos, com um olhar voltado para um ser biopsicossocial. Este olhar colocou
em evidência termos associados à sua existência, tais como condições de
saúde, bem-estar, estilo de vida, hábitos de vida saudável, alimentação
saudável, saúde mental, preservação do meio ambiente, sustentabilidade,
longevidade e alguns outros, que remetem ao termo qualidade de vida
(NAHAS, 2010).
Historicamente, sua evolução se relaciona com vários eventos, a
saber: o término da Segunda Guerra |Mundial, quando passou a ser usado
associado a uma melhora do padrão de vida e aquisição de bens materiais;
com o avanço tecnológico e evolução da medicina, que proporcionou
melhores condições de saúde; e com mudanças na epidemiologia das
doenças (GRILO; MAJOR, 2015; KLUTHCOVSKY; TAKAYANAGUI, 2007;
PEDROSO; PILATTI, 2010).
Tendo o termo qualidade de vida, uma relação histórica com as
condições de saúde, a Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu
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qualidade de vida como “a percepção do indivíduo de sua posição na
vida, no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em
relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações” (GROUP
WHOQOL, 1999, p.1405). Esta definição surge com base no entendimento
da multidimensionalidade e subjetividade da terminologia, qualidade de vida.
Ao pensar em todos os fatores que se relacionam com a qualidade,
deparamos com a condição da perda da visão que pode acontecer em
qualquer momento da vida, assim ela pode ser congênita ou adquirida. A
congênita tem entre suas principais causas as anomalias ao nascimento,
os fatores genéticos e ambientais. Na adquirida, podem ser citadas causas
como diabetes, glaucoma, degeneração macular senil, catarata, erros de
refração e muitos outros. Quando acontece na infância ou ao longo do
desenvolvimento, leva a limitações bem significativas na vida adulta. Entre
as áreas comprometidas, estão as habilidades psicomotoras, tais como
lateralidade, imagem corporal, coordenação motora, equilíbrio, que são
elementos essenciais para realização das atividades da vida diária (MOURA;
BARCELOS, 2012; SCHERER, 2012).
Para o pleno desenvolvimento das pessoas com deficiência visual, as
primeiras ações realizadas em São Luís e no Maranhão foram oficializadas
através do Projeto Plêiade, na década de 1960, e teve como objetivo
promover a educação de pessoas com deficiências. Este projeto buscou
atender às necessidades educacionais de todos os tipos de deficiências,
e entre elas a visual. Em meio aos participantes do projeto, encontrava-se
a Escola de Cegos do Maranhão (CARVALHO; BONFIM, 2016), instituição
que oferece até hoje serviço especializado a este público e onde foi realizado
o desenvolvimento desta pesquisa.
Entre as ações que devem ser desenvolvidas para o pleno atendimento
das necessidades das pessoas com deficiência visual, em todas as áreas,
está a oferta de serviços de habilitação e reabilitação. Integra estas ações a
oferta do treino da orientação e mobilidade, considerada uma ação natural
de qualquer ser humano. (GRILO; MAJOR, 2015; SCHERER; FERNANDES;
NAHAS, 2014). Para a plena capacidade de orientação e mobilidade, é
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necessário tomada de decisões, elaboração de esquemas e mapas mentais,
percepção do entorno através da percepção tátil e auditiva, e realização do
deslocamento.
Orientação e Mobilidade significa mover-se de forma orientada, com
sentido, com segurança. Esta condição, comum a todos que enxergam,
também deve fazer parte do dia a dia daqueles que perderam a visão, pois,
através dela,ampliam-se as interações e o acesso a tudo que está a sua
disposição na sociedade (BITTENCOUT; HOEHNE, 2006), favorecendo
assim a inclusão e realização de forma independente de diversas atividades
da vida diária.
Qualidade de vida neste estudo será entendida de forma ampla,
incluindo uma variedade de fatores que podem afetar a percepção do
indivíduo e seu comportamento em relação ao desenvolvimento das
atividades diárias, tornando necessária sua autoavaliação por pessoas com
deficiência visual, o que irá auxiliar na elaboração de ações que favorecem
a realização de atividades, assim como nas ações de reabilitação, que
incluam o treino da orientação e mobilidade (CRUZ, 2010; REBOUÇAS et
al., 2016; SCHERER, 2012).
2

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo exploratório, com abordagem quantitativa
descritiva, que tem como objetivo a descrição de características da
população ou fenômenos (GIL, 2007). Para o desenvolvimento desse tipo de
pesquisa, é necessário, apenas, observar como estas situações ocorrem,
expressando suas respectivas frequências (PEREIRA, 2001).
O grupo de indivíduos que fizeram parte deste estudo se constituiu de
pessoas adultas com deficiência visual, residentes no município de São Luís
- MA, atendidas na Escola de Cegos do Maranhão (ESCEMA). A instituição
atende em média 100 pessoas com deficiência visual.
A população que atendeu aos requisitos dessa pesquisa foi de 30
(trinta) pessoas. Utilizou-se amostragem por conveniência, resultando
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em uma amostra de 21 (vinte e uma) indivíduos com deficiência visual,
sendo entrevistados os alunos que estavam regularmente matriculados
na instituição e aceitaram participar da entrevista. A coleta foi realizada na
Escola de Cegos do Maranhão (ESCEMA).
Os dados foram obtidos através da aplicação de dois questionários.
O primeiro elaborado pela pesquisadora, com questões relacionadas às
características socioeconômicas e uso das técnicas de orientação e
mobilidade. O segundo questionário foi o WHOQOL-BREF, um instrumento
autoavaliativo e autoexplicativo (FLECK, 2000; WHOQOL GROUP, 1999).
O WHOQOL – BREF é instrumento de 26 questões, sendo duas
sobre a autoavaliação da qualidade de vida geral, e 24 que tratam dos
domínios físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente. As questões
são respondidas através da escala do tipo Likert (1 a 5, quanto maior a
pontuação melhor a qualidade de vida). Para análise dos resultados, eles
foram transformados em valores de 0-100 de acordo com a sintaxe do
instrumento (WHOQOL GROUP, 1999).
Cada um dos domínios do Whoqol bref, busca conhecer a
autoavaliação dos sujeitos pesquisados, sobre energia e fadiga, sono e
repouso, mobilidade, atividade diárias, uso de medicamentos, trabalho
(físico); presença de sentimentos positivos e negativos, aprendizado,
memória, concentração, autoestima, espiritualidade (psicológico); relações
pessoais, suporte social, atividades sexuais (relações sociais); segurança,
ambiente no lar, recursos financeiros, cuidados com a saúde, oportunidade
de informações, participação em atividades de lazer, transporte (meio
ambiente). (PEDROSO; PILATTI; GUTIRREZ, 2010).
O questionário foi aplicado diretamente pela pesquisadora, que se
dispôs a esclarecer quaisquer dúvidas. Aplicado em um tempo máximo
de 30 minutos. Por se tratar de pessoas adultas com deficiência visual, a
pesquisadora leu todas as perguntas. O termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) e os instrumentos de coleta de dados foram entregues
impressos em Braille para o acompanhamento por parte do entrevistado.
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Para o cálculo dos escores e da estatística descritiva do WHOQOL –
BREF, foi usado o software Microsoft Excel, com base na sintaxe proposta
pelo GROUP WHOQOL. A ferramenta usada foi proposta por Pedroso et
al (2010). A estatística descritiva de cada domínio foi calculada e os valores
foram apresentados na estatística descritiva como média e desvio padrão.
Como para análise dos dados o grupo Whoqol não oferece uma
escala padrão de classificação dos resultados, eles serão interpretados
com base na proposta Timossi et al (2009), considerando que os resultados
encontrados que variam de 0 – 25 equivalem a insatisfação com a qualidade
de vida; 26 – 75 com um resultado intermediário, aqui entenderemos como
regular; e de 76 a 100 como uma percepção satisfatória da qualidade
de vida, numa escala de 0 a 100. Os dados poderão ser entendidos da
seguinte forma (figura 1):
Figura 1 – Classificação de qualidade de vida

Fonte: Timossi et al (2008)

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas da
Universidade CEUMA, através do protocolo de número - 1.794.960 de 17,
de setembro de 2016. Ele faz parte de um projeto maior, que tem como
objetivo traçar o perfil das pessoas cegas e com baixa visão do município,
de autoria da pesquisadora. Ao concordar em participar da pesquisa, todos
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
3

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nos dados socioeconômicos, observa-se que 12 (doze) dos
entrevistados (57,14%) eram do sexo feminino, com idades variando de 18
(dezoito) a 59 (cinquenta e nove) anos; 11 (onze) sujeitos (52,40%) tinham
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idades de 18 (dezoito) a 30 (trinta) anos; 7 (sete) dos abordados (33,33%)
tinham o ensino fundamental incompleto, e 5 (cinco) pessoas (23,81%) o
nível superior. Em relação à condição financeira, 16 (dezesseis) entrevistados
(76,19%) declararam ser aposentados (tabela 1).
Tabela 1 - Dados socioeconômicos das pessoas adultas com deficiência visual

VARIÁVEL

N

%

12
10

57,14
42,86

11
5
5

52,40
23,80
23,80

7

33,33

6
3
5

23,80
14,28
23,81

16

76,19

Atividade Remunerada

5

23,81

TOTAL

21

100

Sexo
Feminino
Masculino
Idade
18-30 anos
31- 41 anos
42 - 59 anos
Escolaridade
Ensino Fundamental
Incompleto
Ensino Médio Incompleto
Ensino Médio completo
Ensino Superior
Condição Financeira
Benefícios do INSS

Fonte: Elaborada pela autora

Os dados relevam características peculiares dos sujeitos, que não
diferem de outros estudos, como o de Bittencourt e Hoehne (2006), que
entrevistou 16 (dezesseis) pessoas, das quais 50% eram do sexo feminino,
com idade entre 18 (dezoito) a 60 (sessenta) anos, 31,25% tinham ensino
fundamental incompleto. Nos resultados de Escócio, Caetano e Soares
(2004), também similares, os autores afirmam que o número maior do sexo
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feminino se justifica pelo fato de as mulheres assumirem com mais facilidade
sua deficiência do que os homens. Assim, em algumas instituições, elas
podem ser encontradas em maior número.
Destaca-se nos resultados o grande número de pessoas na condição
beneficiário de INSS (76,19%). Estudos como os de Bittencourt e Hoehne
(2006) e de Escócio, Caetano e Soares (2004) identificaram que 50% e
68% estão, respectivamente, na mesma condição. Para as pessoas com
deficiência visual permanecerem amparadas pelas leis de seguridade social
referida conjuntura, é muito frequente, como pode ser visto nos resultados
apresentados neste estudo. Tal condição os mantém fora do mercado de
trabalho.
Os resultados apontam também um aspecto interessante em relação
àqueles que declararam ter nível superior, e de estarem inseridos no mercado
de trabalho, pois os dados em relação a estas variáveis foram 23,81%.
Nos dados encontrados por Santos (2014), 50% da população estudada
também tinham nível superior, o que reflete o processo de inclusão deste
grupo na educação superior, revelando uma das conquistas do processo
de inclusão.
Tabela 2 - Descrição relacionada ao uso da técnica de orientação e mobilidade

VARIÁVEL
Tipo de Deficiência
Cego
Baixa Visão
Treino em Orientação e Mobilidade
Sim
Não
Uso da Bengala
Sim
Não
Deslocamento Independente
Sim

N

%

17
4

76,19
23,81

9
12

42,85
57,15

14
7

66,67
33,33

15

71,43
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Não
Auto definição
Dependente
Independente
Parcialmente Dependente
TOTAL

6

28,57

3
9
9
21

14,30
42,85
42,85
100

Fonte: Elaborada pela autora

Nos dados relacionados às questões de orientação e mobilidade,
identifica-se o tipo da deficiência, a maioria, 17 (dezessete), se declarou
cega, que equivale a 76,19%; 9 (nove), ou seja, 47,85%, foram treinados
em relação ao uso da técnica de orientação e mobilidade. O baixo índice
de pessoas com habilitação para o uso correto da técnica deve-se ao fato
de não existir um profissional da área, na instituição, na época da coleta
dos dados. Para análise dos achados em relação ao uso da técnica, não
foram encontrados dados estatísticos na literatura, ou qualquer outro dado,
mostrando a necessidade do desenvolvimento de pesquisas nesta área.
Apesar do baixo índice de pessoas com deficiência visual treinadas
em relação à orientação e mobilidade, em sua maioria, 14 (catorze) pessoas
usam a bengala longa (66,67%); 15 (quinze) dos entrevistados (71,43%)
andam sozinhos, ou seja, sem ajuda de outros. Condição diferente da
que foi encontrada em Escócio, Caetano e Soares (2004), em que 52%
declararam não utilizar nenhum dispositivo de autoajuda no deslocamento
e serem dependentes de outros nesse processo. Considera-se, portanto,
que o uso deste instrumento é feito de forma intuitiva, já que não receberam
as orientações técnicas. Prevalecem, então, as questões de sobrevivência
no uso de recursos próprios para realizar os deslocamentos e assim
desenvolver suas atividades de vida diária.
A bengala é considerada na literatura uma extensão do corpo das
pessoas com deficiência visual, algumas vezes sendo comparada ao “olho”
por permitir que esses indivíduos possam programar e executar ações,
principalmente ao se depararem com obstáculos (SANTOS, 2014).

236

Orientação e Mobilidade: Ensaios

Esses aspectos corroboram com as declarações em relação à
autodefinição para o desenvolvimento das atividades de vida diária, nas quais
9 (nove) dos 21 (vinte e um) sujeitos (42,85%) se declaram independentes
durante a realização de suas atividades. Segundo Santos (2014), nem
sempre a não realização das técnicas de orientação e mobilidade indica
impedimento para independência, mas com certeza limita e cria ainda mais
barreiras (TABELA 2).
Tabela 3 - Qualidade de vida segundo os domínios do WHOQOL – BREF

MÉDIA
(N=21)

DESVIO
PADRÃO

Físico

13,80

1,59

Psicológico

15,68

2,14

Relações Sociais

16,44

2,74

Meio Ambiente

13,21

1,80

Auto avaliação
da qualidade de vida

16,67

3.25

TOTAL

14,58

1,49

DOMÍNIO

Fonte: Pedroso, Pilatti e Gutirrez (2010)

Nos dados da tabela 3, os resultados aparecem sem a conversão
dos domínios para a escala de 0 -100. Verifica-se então que os domínios
melhores avaliados são o psicológico (15,68%) e as relações sociais
(16,44%). A autoavaliação da qualidade de vida com 16,67%.
No estudo conjunto das 21(vinte e uma) pessoas com deficiência
visual, ao se analisar as medianas nas várias áreas da qualidade de vida
transformadas, como pode ser visto no gráfico 1, no qual os valores
variam de 0 - 100, detectamos que os domínios psicológicos e as relações
sociais realmente alcançaram os melhores escores, 73,02% e 77,78%
respectivamente, seguindo-se pelos domínios físicos (61,22%) e meio
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ambiente (57,59%). Nas questões gerais – “como você avalia sua qualidade
de vida?” e “Você está satisfeito com sua saúde atual?” – o escore global
foi 66,12%. Ou seja, os sujeitos avaliaram suas qualidades de vida como
regular, assim como quase todos os domínios, com exceção das relações
sociais que foram avaliadas como satisfatórias (77,78%), ao considerarmos
a escala de classificação proposta com Timossi et al (2009), apresentada
na figura 1.
Destaca-se nesta análise que, nos poucos artigos encontrados que
tratam deste objeto de estudo com pessoas com deficiência visual, os
resultados em relação à avaliação da qualidade de vida são sempre positivos,
o que difere dos resultados aqui encontrados, em que a qualidade de vida
foi avaliada pelos sujeitos, como se observa nos valores das medianas como
regular (66,12%), na pesquisa realizada por BITTENCOURT; HOEHNE,
(2006), 68,7% dos entrevistados declararam ter boa qualidade de vida. Os
mesmos resultados podem ser encontrados no trabalho de SCHERER,
FERNANDES; NAHAS, (2014).
O domínio meio ambiente e físico obtiveram os menores resultados,
57,59% e 61,22%. Esse achado pode estar associado à percepção
das condições ambientais inadequadas do município, que tem como
característica ser uma cidade antiga, do Período Colonial, com acessibilidade
inexistente, o que corrobora com os resultados encontrados também com
os dados de Rebouças et al (2016), que encontrou neste domínio um dos
resultados mais baixos em relação à qualidade de vida. Segundo esses
estudiosos, os achados mostram a dependência física e a capacidade
funcional destas pessoas, revelando a influência dos referidos aspectos
sobre a percepção da qualidade de vida e das condições inadequadas do
ambiente e de acessibilidade que geram ainda mais dificuldade em seus
deslocamentos e na realização de suas atividades.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio dos dados apresentados neste estudo foi possível perceber
que as pessoas adultas com deficiência visual têm características próprias,
que as diferenciam do que vem sendo encontrado na literatura.
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Apesar de ter identificado que a maioria usa bengala e anda sozinha,
a avaliação geral da qualidade de vida foi regular; resultado interessante
por mostrar que existem outros fatores influenciadores na autoavaliação da
qualidade de vida destas pessoas, que vão além do fato de se declararem
independentes como a maioria fez.
Os domínios físico e meio ambiente nos mostram, de forma bem
significativa, que os sujeitos entrevistados se manifestam sobre a perda
da visão: suas opiniões em relação às limitações físicas, provocadas pela
perda visual, revelam seus sentimentos no que se refere às barreiras ligadas
as suas condições físicas e de acessibilidade.
Portanto, os resultados, de uma forma geral, nos mostram que
precisamos conhecê-los melhor, investigar mais seus interesses e as
atividades desenvolvidas por eles, para realmente conhecer a qualidade
de vida destas pessoas, e assim propor ações que atendam às suas reais
necessidades.
Outro fator que consideramos limitantes em relação aos resultados
aqui apresentados foi o tamanho da amostra. Acreditamos que o tamanho
da amostra foi pequeno para relevar as reais características da qualidade
de vida destas pessoas, sugerindo assim a necessidade de uma pesquisa
maior, com uma ampliação de sua amostra.
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AVALIAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
VISUAL SOBRE A ACESSIBILIDADE NOS
EQUIPAMENTOS CULTURAIS DE FORTALEZA
Sumara Frota do Nascimento
Débora Liberato Arruda Hissa
INTRODUÇÃO
Falar sobre inclusão é perceber, com um olhar mais aguçado, as
diferenças que existem na sociedade e, dessa forma, vivenciar de uma
maneira mais significativa essas diferenças, considerando as pessoas
com deficiência apenas como pessoas que possuem suas limitações
e potencialidades, mas que necessitam experimentar a inclusão em
sociedade. Quando destacamos a inclusão na cultura, percebemos que
muito precisa ser avançado e que se todos têm direito a viver em sociedade
e participar de tudo que ela nos oferece. Por isso incluir as pessoas
com deficiência no âmbito cultural é extremamente importante e de um
aprendizado significativo para todas as pessoas.
Este artigo visa descrever a percepção das pessoas com deficiência
visual sobre a acessibilidade nos dezesseis equipamentos culturais1
de Fortaleza. Fizemos uma pesquisa exploratório-descritiva, na qual
acompanhamos um grupo de pessoas com deficiência visual que utilizam
os equipamentos de cultura de Fortaleza e que fazem parte do projeto
Grupo de Cultura Acessível em parceria com a Secretaria de Cultura de
Fortaleza (Secult).
O artigo foi dividido em tópicos. O primeiro reflete o processo de
inclusão social; o segundo relaciona a acessibilidade e cultura; e o terceiro
1 O termo equipamento cultural se refere a “edificações destinadas a práticas culturais”,
servindo para designar organizações culturais das mais diversas tipologias como teatros,
cinemas, bibliotecas, arquivos, galerias, espaços polivalentes, salas de concerto, museus,
dentre outros. Serve de sinônimo para termos como casa de cultura, espaço cultural,
complexo cultural, conjunto cultural, centro de cultura ou ponto de cultura (COELHO,
1997, p.164).
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traz o processo metodológico através da metodologia utilizada. Por fim,
encontram-se as análises e resultados dos dados colhidos durante o
processo de visita a dois dos dezesseis equipamentos de cultura existentes
na cidade de Fortaleza, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura e a
Biblioteca Pública Governador Menezes Pimentel.
Aplicamos questionários com cinco deficientes visuais que fazem
parte do Grupo de Cultura Acessível, que é um grupo formado por pessoa
de outras secretarias ligadas à Secretaria de Cultura e Sociedade Civil que
lutam pela inclusão em parceria com profissionais da Secult. Eles analisaram
os referidos equipamentos culturais de Fortaleza. Por fim, nos resultados da
pesquisa, ressaltamos as características e importância da inserção dessas
pessoas nos equipamentos de cultura.
1

INCLUSÃO SOCIAL

A inclusão social não ocorre de um dia para o outro. Ela é um processo
de contribuição para a sociedade. No Brasil, conforme Sassaki (2007), a luta
por reconhecimento político, social, cultural e humano das pessoas com
deficiência se inicia na segunda metade do século XIX, com a formação
de instituições de e para pessoas com deficiência que se articulam para
a consolidação dos direitos e a afirmação como sujeitos de direito, que
lutam pela equidade social e contra a coisificação, coitadismo e mistificação
imposto sobre o segmento.
Sassaki (2007) relata sobre as quatro eras das práticas sociais para
com as pessoas com deficiência. Ele refere-se a períodos de exclusão – que
se inicia da antiguidade e vai até o começo do século XX; de segregação
inicia-se de 1920, até 1940; de integração 1950 a 1980; e de inclusão – de
1990 até as próximas décadas do século XXI.
Na década de 1960, implantou-se um lema em plena era de integração
social. A bandeira legal levantada pelo segmento vem com a máxima
“Nada sobre nós sem nós”. Sassaki reconhece o lema como um grito de
protesto do segmento de pessoas com deficiência e seu empoderamento
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como pessoa humana, desvencilhando-se dos preconceitos, estigmas de
incapacidade e demonstrando a autonomia em um processo intenso de
luta e resistência e, acima de tudo, cobrando a participação social, com
transversalidade nas políticas públicas. Em outras palavras, as pessoas
com deficiência estão dizendo: “exigimos que tudo que se refira a nós seja
produzido com a nossa participação” (SASSAKI, 2007, p.1). A essência
revolucionária desse lema se refere à perspectiva universal sob a ótica de
políticas públicas de inclusão plena em que pessoas com deficiência não
sejam parte, mas componentes do todo, inseridas em todo o contexto
social. A essa convergência se junta o paradigma da inclusão social que
procura substituir o velho modelo médico da deficiência que se refere a
adaptar a pessoa com deficiência à sociedade, pelo modelo social da
deficiência baseado em adaptar contexto social às necessidades especiais
de qualquer pessoa com ou sem deficiência.
Conceituar a inclusão social de acordo com Sassaki (1997) é como
um processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus
sistemas sociais gerais, no qual as pessoas com necessidades especiais
estão ligadas à preparação para assumir seus papéis na sociedade. É falar
do processo bilateral no qual as pessoas, ainda excluídas, e a sociedade
em parceria equacionam os problemas, decidem sobre soluções e efetivam
a equiparação de oportunidades para todos.
A inclusão social para Sassaki (2007) visa garantir que as medidas de
acesso e permanência em todo contexto da sociedade sejam implementadas
de acordo com a nova visão de educação e de cidadania em relação à
diversidade humana e às diferenças individuais, “ou seja, todas as pessoas
devem ser aceitas e valorizadas pelo que cada uma é como ser humano
único e com os atributos que cada uma possui para construir o bem comum,
aprender e ensinar, estudar e trabalhar, cumprir deveres, usufruir direitos e
ser feliz o tempo todo” (SASSAKI, 2001, p. 2).
Assim, a inclusão social como fator de mobilidade é entendida como
a capacidade de a pessoa participar adequadamente da sociedade em
aspectos como educação, emprego, acesso aos serviços públicos e
atividades sociais e recreativas, ao passo que exclusão social diz respeito
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às restrições a essa participação adequada. Tal conceito enfatiza que as
instituições sociais têm a responsabilidade de atender às necessidades das
pessoas (MDT, 2015).
Em uma sociedade que se pretende ser inclusiva, o acesso ao
conhecimento de diversas formas se faz ao construir canais que possibilitem
“falar” na diversidade de línguas, ouvidos e olhos que temos (PUPO et al,
2008). Pessoas com deficiência não podem nem devem ser excluídas do
convívio em sociedade. O que todos desejamos é atingir a meta de uma
sociedade inclusiva, porém, para tanto, o processo que envolve a integração
social terá uma parte importante e decisiva.
Mediante a isso, para o delineamento de uma sociedade mais inclusiva,
sociedade essa que reconhece e valoriza as diferenças entre pessoas, tornase cada vez mais importante que “propostas para a acessibilidade de pessoas
com características específicas estejam articuladas à promoção da qualidade
de vida para todos” (MELO, 2008, p.30). Assim, pessoas com deficiência
e necessidades dos mais variados interesses poderão ser beneficiadas
por propostas de ambientes, produtos e serviços acessíveis que não as
descriminem. Isso faz parte do desenho universal de inclusão social.
A sociedade necessita ser modificada e entender que ela precisa
ser capaz de atender às necessidades de seus membros, tendo esses
como parceiros para discutir acerca das melhorias, benefícios para cada
segmento. Dessa forma, podemos pensar ser o caminho para inclusão
social de fato na sociedade. De acordo com Sassaki (1997), a inclusão
social não ocorre de um dia para o outro, ela é um processo que contribui
para a construção de um novo tipo de sociedade. Isso ocorre através de
transformações nos espaços físicos, no interior das políticas públicas e na
mentalidade das pessoas.
As mudanças ocorridas no mundo no final do século XX, trazendo
uma nova cultura, novas tecnologias e estruturas sociais acabaram por
causar mudanças no contexto em que vivemos, as quais relacionam
a escolha de novos modelos de inclusão, de sociedade e de vida para
aqueles considerados excluídos da sociedade.
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Assim, conforme Gugel (2004), a inclusão social vem a ser entendida
como um processo abrangente de preparação de todos para receber,
acolher e conviver com a diversidade, que só é possível se cumpridos os
direitos sociais, momento em que se poderá afirmar estar todo cidadão no
exercício pleno da cidadania. A diversidade, por sua vez, está refletida nas
diferenças sociais, culturais, étnicas, políticas, religiosas, educacional, de
gênero, sexual, ambiental e científica.
Diante disso, a efetiva inclusão social, conforme Gugel (2004), está
atrelada ao desenvolvimento socioeconômico e humano de uma sociedade
e deve objetivar a igualdade de oportunidades e direitos para todas as
pessoas, independentemente de sua condição social, política, filosófica,
religiosa, física, mental, sensorial, étnica ou de gênero. Esses direitos,
chamados de direitos sociais, são assim considerados: a educação, a
saúde, o trabalho, a moradia, o lazer.
O conceito de inclusão social compreende todos os espaços públicos,
o que confere aos equipamentos culturais uma função eminentemente
social em que evidencia sua responsabilidade como patrimônio público e
disponível à sociedade, na visão de Sassaki (2007). Buscamos entender a
importância no quesito lazer para pessoas com deficiência e, a partir desse
entendimento, iremos abordar no tópico a seguir. Nele, refletiremos sobre
a importância e o desenvolvimento da acessibilidade no âmbito cultural da
pessoa com deficiência visual.
2

ACESSIBILIDADE E CULTURA

Quando falamos em acessibilidade, estamos nos referindo a aspectos
em que os acessos a todos a ambientes devem ser bem estruturados.
Conforme Zanona (2014), a acessibilidade, em diversos aspectos, pode ser
dividida em três grupos: o urbanístico (estacionamento, locais de acesso,
entre outro), arquitetônicos (iluminação, circulação, sanitários, entre outros)
e também aspectos de informação (sinalização de locais, ou equipamentos
que possuem acessibilidade).
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Acessibilidade é um processo bastante dinâmico Torres et al (2002)
afirmam que ela é associada não somente ao desenvolvimento tecnológico,
mas precisamente ao desenvolvimento da sociedade e é apresentada em
estágios distintos variando de uma sociedade para outra, conforme seja a
atenção que é dada a diversidade humana.
A Associação Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT), em sua
NBR 9050 de 2004, vem estabelecer critérios e parâmetros técnicos de
acessibilidade e define acessibilidade como possibilidade e condição de
alcance, percepção e entendimento para a utilização com segurança e
autonomia de edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano e
elementos.
Com base na ABNT, podemos dizer que a acessibilidade visa à
observação de aspectos que possibilitem que as condições essenciais
para todas as pessoas sejam atendidas independente de sua visão,
audição motora etc. Sassaki (2006) destaca seis tipos de acessibilidade:
arquitetônica, comunicacional, metodológica, instrumental, programática,
atitudinal e observação, cada uma delas com suas respectivas funções.
Diante dessas diversidades, observamos que a acessibilidade se relaciona
a distintos parâmetros, mas de maneira interrelacionadas, a fim de que
sejam satisfeitas suas necessidades e características visando atender o
maior número possível de pessoas com deficiência.
Assim, percebe-se a importância de saber e entender um pouco o
contexto que envolve acessibilidade para pessoas com deficiência. Cada
vez mais, a sociedade entende que é necessária a utilização de meios
tanto físicos, como virtuais voltados a solucionar os problemas referentes
à acessibilidade. Graeff et al (2013) acrescentam que é preciso que as
leis e normas técnicas que dispõem sobre acessibilidade continuem a ser
aperfeiçoadas através da luta da sociedade civil, da consolidação através
do controle social democrático no campo da cultura, já que é fundamental
que essas pessoas sejam percebidas em todos os espaços.
Contudo, diante da questão acessibilidade, voltamos nosso olhar
para o âmbito da acessibilidade na cultura. Menezes (2013) nos direciona
para a seguinte afirmação:
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A prática cultural participa da formação intelectual do
cidadão. Partindo desse pressuposto, entende-se que
a cultura faz parte da formação do homem. Desde o
nascimento, o homem recebe inúmeras influências do
seu meio cultural que predominarão em seu modo de
vida, seus gostos, crenças e atitudes. Falta vislumbrar,
em políticas públicas, a cultura como forma de
conhecimento (MENEZES, 2013, p.10).

Nos dias atuais, para que se possam viabilizar uma política cultural
dentro dos parâmetros de democratização cultural respeitando a diversidade
presente na cultura nacional, faz-se necessário compreender que a cultura
e identidade são fenômenos em processos de interação. Diante disso,
Tojal (2007) afirma que aos intelectuais da cultura hoje cabem elaborar
políticas públicas abertas à alteridade e à diversidade cultural, permitindo
que a sociedade e cada indivíduo possam se reconhecer tanto pelas
suas semelhanças como também pelas suas diferenças e as diferenças
existentes em outras culturas.
Portanto, “praticar a inclusão nas instituições culturais pressupõe
o desenvolvimento de novas estratégias de mediação, nas quais todos
os sentidos inerentes à percepção de seus visitantes sejam envolvidos”
(SARRAF, 2008, p.26). Diante disso, vemos que a acessibilidade cultural
precisa ser uma realidade que venha refletir a autonomia dos cidadãos,
tanto para os que necessitam de adequação, como para aqueles que
querem um momento de diversão e arte através da cultura.
Acessibilidade cultural para pessoas com deficiência é uma conquista
da cidadania cultural, a partir de diferentes leis e decretos. A Convenção
Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pela
ONU em 2007 e ratificada pelo Brasil em 2009, no seu Artigo 25, parágrafo
1º, afirma que
Os Estados devem reconhecem o direito das pessoas
com deficiência a participar na vida cultural, em base
de igualdade com as demais pessoas, e deverão tomar
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todas as medidas apropriadas para que as pessoas
com deficiência possam usufruir o acesso a materiais,
atividades e serviços culturais, bem como a monumentos
e locais de importância cultural nacional (BRASIL, 2009).

Pensar políticas públicas culturais voltadas para a inclusão social de
pessoas com deficiência na atualidade pressupõe a existência de espaços
que sejam democráticos de organização, discussões de ideias e pessoas
engajadas nesse âmbito para que possam contribuir para essa discussão.
Closs (2013) afirma que a busca pela igualdade, sem discriminação,
constrangimentos e limitações para o exercício de direitos fundamentais,
passa tanto pela possibilidade de usufruir da cidade e de seus espaços,
quanto pelo acesso de uma vida cultural compartilhada.
Ainda há poucas experiências de ações e políticas culturais de
acessibilidade no nosso país. As pessoas com deficiência não podem
ser excluídas dos equipamentos de cultura da cidade, pois podem ser
grandes beneficiárias das inovações proporcionadas pelos meios, e não
nos compete decidir quais seres humanos devem ser atendidos nesse
ambiente, mas sim possibilitar acesso para todos. Sarraf (2008) afirma
que o número reduzido de projetos de acessibilidade em museus apenas
enuncia o desafio frente ao cenário cultural que considera as ações isoladas
com projetos provenientes da solidariedade dos proponentes, perpetuando
o pensamento assistencialista em relação à inclusão cultural de pessoas
com deficiência.
As políticas culturais, no âmbito das instituições culturais, são criadas
com o objetivo de cativar novos públicos. Sarraf (2008) afirma que um
equipamento que deixa de seguir as tendências e conquistas sociais perde
a razão de existência diante de um segmento que espera ser bem recebido,
sucedido no espaço e valorizado por sua participação no desenvolvimento
econômico e social do país.
Na cena cultural brasileira, conforme Menezes (2013), existem várias
possibilidades de criação e desenvolvimento de um projeto e, portanto, há
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maneiras diversas de gestão. O período dos dias atuais parece propício
para sensibilizar e conscientizar gestores culturais sobre a necessidade de
propor programas e ações que garantam o acesso cultural às pessoas com
deficiência. Promover discussões e troca de experiências pode contribuir
para assegurar os direitos e o exercício pleno da cidadania.
Ainda existem diversas barreiras nesses locais e as que mais se
destacam são as barreiras atitudinais. Elas, conforme Tojal (2007), estão
relacionadas intrinsecamente com as questões da inclusão da pessoa
com deficiência na sociedade e consequentemente com a necessidade da
conscientização dos indivíduos das necessidades de se obter um maior
conhecimento e convívio com as diferenças físicas e sensoriais dos seres
humanos.
A Barreira Comunicacional – dificuldade gerada pela falta de
informações a respeito do local, em função dos sistemas de comunicação
disponíveis (ou não) em seu entorno, quer sejam visuais (inclusive em
braille), lumínicos e/ou auditivos, e a arquitetônica estão relacionadas aos
obstáculos para o uso adequado do meio, geralmente originados pela
morfologia de edifícios ou áreas urbanas.
Menezes (2013) aborda vários aspectos que devem ser considerados
para se prover acesso a informações culturais em uma perspectiva
inclusiva. No entanto, nosso objetivo é mostrar que é possível conceber aos
patrimônios culturais de uma cidade grande, como Fortaleza, abrigar como
instrumentos de políticas públicas culturais de inclusão social de pessoas
com deficiência, seja no plano individual de uma determinada instituição,
seja no contexto de um conjunto sistêmico de instituições públicas
estruturando um modelo de rede, planejamento, implantação e qualificação
de programas de acessibilidade e ação educativa cultural nesses espaços.
Em relação aos patrimônios culturais, na cidade de Fortaleza, por
exemplo, existem dezesseis equipamentos de cultura muito utilizados
por boa parte da sociedade fortalezense, dentre eles estão: Casa Juvenal
Galeno, Centro Cultural Bom Jardim, Centro Dragão do Mar de Arte e
250

Orientação e Mobilidade: Ensaios

Cultura, Cineteatro São Luís, Teatro José de Alencar, Escola de Artes e
Ofícios Thomáz Pompeu Sobrinho, Museu da Imagens e dos Sons, Museu
do Ceará, Museu Sacro São José de Ribamar, Porto Iracema das Artes,
Sobrado Dr. José Lourenço, Teatro Carlos Câmara, Biblioteca Pública
Governador Menezes Pimentel e Arquivo Público.
Para Menezes (2013, p. 11), “é direito do cidadão ter acesso à arte,
cultura e conhecimento”. Neste sentido, não pode haver barreiras, sejam elas
físicas ou intelectuais. A cultura não deveria ser considerada apenas como
lazer, como ocorre muitas vezes, mas sim como exercício de cidadania.
Assim, estender um projeto de acessibilidade a todas as instâncias de
equipamentos culturais, visando a um trabalho mais substancial e coletivo
para essa importante parcela da sociedade materializa objetivos ponderados
em nossa sociedade, porém exige uma política cultural na forma de políticas
públicas que efetivamente possa implantar um trabalho permanente de
acessibilidade em ações culturais para o público já citado. Diante disso,
discutir acessibilidade cultural é relevante e importante nos dias de hoje,
pois a inclusão deve ser feita em todos os âmbitos da sociedade para todos
os seus agentes sociais.
3

METODOLOGIA

A pesquisa que fizemos neste estudo é exploratório-descritiva. Nela
exploramos os equipamentos culturais de Fortaleza e descrevemos as visitas
feitas pelos usuários com deficiência visual a estes locais. Traçamos o perfil
dos sujeitos por meio de entrevistas e analisamos as perspectivas deles
após a utilização de equipamentos culturais. Para dar conta do referencial
teórico pertinente ao tema, fizemos uma pesquisa bibliográfica como fonte
de conhecimento e como forma de aprofundar a discussão. Para discutir
sobre Acessibilidade, Cultura e Pessoas com Deficiência Visual, tomamos
como base o Estatuto da Pessoa com Deficiência (2015), e autores como
Sassaki (1997), Menezes (2013) dentre outros.
Os sujeitos considerados na pesquisa são cinco pessoas com
deficiência visual (três cegos e dois com baixa visão) que participam do GT
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de Cultura Acessível em parceria com a Secult. Eles foram convidados pela
Secult para analisar todos os equipamentos culturais de Fortaleza com a
missão de detectar as principais dificuldades e os desafios que encontram
nesses ambientes. O perfil dos sujeitos é na sua maioria do sexo feminino.
Havia dois homens com baixa visão e três cegos dentre eles duas mulheres.
Eles têm idade entre 20 e 35 anos, são residentes de Fortaleza e utilizaram
uma ou mais de uma vez os equipamentos culturais destacados nessa
pesquisa.
Dos dezesseis equipamentos culturais existentes em Fortaleza, sete
foram utilizados para uso pessoal pelos participantes dessa pesquisa. O mais
citado como acessibilidade em maior escala foi o Centro Dragão do Mar de
Arte e Cultura; o menos favorável em relação à acessibilidade no local foi o
Museu do Ceará. Uma de nossas participações foi nas reuniões realizadas
internamente na Secult na construção do material de levantamento dos
equipamentos a serem visitados nas quartas feiras pela manhã no mês de
junho, como também a elaboração do material utilizado pelo grupo durante
as visitas. Durante o mês de junho acompanhamos uma dessas visitas que
foi ao Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura com o GT e a Biblioteca
Pública Governador Menezes Pimentel.
Com base nessas visitas, analisamos as observações feitas no
questionário que construímos e aplicamos aos usuários com deficiência visual
anteriormente a essas visitas sobre esses equipamentos. O questionário foi
aplicado com as cinco pessoas com deficiência visual, individualmente, que
fazem parte do grupo GT de Cultura Acessível de Fortaleza. As informações
contidas nos questionários tinham por base um roteiro elaborado pelos
pesquisadores contendo dez perguntas que envolvia o ambiente da cultura
e a acessibilidade nesse contexto.
As dez questões continham perguntas relacionadas com base
na experiência que eles vivenciaram nos ambientes culturais, processo
de inclusão e acessibilidade nesses equipamentos e quais mudanças
pertinentes eles viam para que a acessibilidade fosse efetivamente concluída
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nesses locais, os cinco sujeitos responderam o questionário de forma oral
e com a autorização dos mesmos foi gravado e transcrito as informações
pertinentes nas análises obtidas aqui nesse trabalho.
Através da observação participante no grupo, ocorreu uma
aproximação maior das pesquisadoras com eles, dessa forma houve a
possibilidade de debatermos questões levantadas no momento das visitas
e analisamos cada opinião e expressão em relação à temática pesquisada.
4

ANÁLISE DOS DADOS

A pesquisa foi realizada em duas etapas. A primeira foi a aplicação do
questionário com os sujeitos, a segunda foi a visita de dois equipamentos
culturais dos dezesseis citados. Analisamos as perguntas do questionário
e identificamos algumas limitações dos equipamentos no que se refere à
análise do objeto do estudo escolhido. Vimos que dos sete equipamentos
destacados pelos sujeitos por vivenciarem seus momentos sociais naqueles
ambientes, apenas um se destaca como 70% acessível que é o Centro de
Arte e Cultura Dragão do Mar.
Em nossa visita ao local, percebemos que a acessibilidade referente
ao museu dentro do local é verídica. Esse foi o único espaço em que os
sujeitos destacam a acessibilidade de uma forma benéfica por haver uma
equipe especializada e bons direcionamentos no percurso dentro do centro
cultural. No entanto os participantes relatam que apenas utilizam esses
equipamentos em eventos voltados para a inclusão, assim compreendemos
que o Centro está equipado de uma forma acessível para receber pessoas
com deficiência somente em dias de evento, não depois. Apenas no Dragão
do Mar existe um setor preparado que trabalha com esse público. Ocorre
que, se nos deslocarmos pelos entorno do Centro, já é possível perceber
dificuldades para os deficientes visuais se movimentarem com facilidade.
Em relação a nossa visita na Biblioteca Pública Governador Menezes
Pimentel, observamos que existem diversas barreiras arquitetônicas no
local dificultando o acesso a pessoas com deficiência visual, o único local
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acessível é a sala de Braille. Podemos descrever que na Biblioteca existem
acessibilidades atitudinais e comunicacionais, mas o ambiente em si deixa a
desejar na acessibilidade arquitetônica para o público da deficiência visual.
Com base na experiência dos sujeitos da pesquisa que citaram sete desses
equipamentos como visitas sociais e profissionais podem destacar seus
posicionamentos.
Diante da pergunta “qual a avaliação sobre a acessibilidade dos
equipamentos públicos de Fortaleza?”, todos citaram: falta de capacitação
dos profissionais que trabalham nos ambientes de cultura, falta de
comunicação entre os profissionais e as pessoas com deficiência visual,
como também uma base política e institucional que garanta a acessibilidade
arquitetônica e a mobilidade nesses ambientes.
Em relação à “acessibilidade no trajeto até os equipamentos
utilizados”, os sujeitos destacaram: a falta de direcionamento com o piso
tátil, ônibus com áudio-descrição e a falta de indicação para se chegar
com mais segurança ao local onde estão os equipamentos culturais de
Fortaleza.
Das “experiências mal sucedidas” que encontramos nas respostas
analisadas dos questionários acerca dos equipamentos, obtivemos os
seguintes relatos: em relação aos museus, foi apontado pelos sujeitos a falta
de áudio-descrição nas obras, falta de sinalização com piso tátil, e ausência
acessibilidade atitudinal muito relatada por todos nesses ambientes. Diante
disso, percebemos que os museus necessitam despertar em relação à
acessibilidade, tomando como referência os raros exemplos de atendimento
inclusivo desenvolvidos por instituições, de forma individualizada.
Durante o processo de observação participante na construção do
questionário elaborado pelo GT de Cultura Acessível, observamos que as
pessoas com deficiência visual relacionaram a falta de capacitação dos
profissionais envolvidos nesses equipamentos e que precisa melhorar em
relação às barreiras arquitetônicas nos locais, as calçadas com declínio,
falta de sonorização, piso tátil. Diante das barreiras citadas como atitudinais
e comunicacionais falta de diálogo, descrição em Braille, áudio-descrição
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por parte dos profissionais e informações detalhadas para pessoas com
deficiência visual.
Em uma escala de 0 (zero) a 10 (dez), pedimos aos participantes para
dar nota a esses equipamentos que os sujeitos utilizaram e vivenciaram
experiências. Obtivemos nota 4 (quatro) por todos os participantes, e a
justificativa da nota ocorreu na visão deles pelo fato desses ambientes ainda
estarem em processo de transformação e muitos deles ainda resistem à
transformação para se tornar um ambiente acessível.
Questionamos quais mudanças deveriam ser feitas nesses locais
para torná-los acessível e obtivemos as seguintes respostas:
 Piso tátil que realmente dê um direcionamento certo, pois muitas
vezes o piso existe, mas não te leva a lugar algum
 Utilização de Braille em todos os espaços
 Treinamento para equipe saber como lidar com pessoas com
deficiência
 Desenvolvimento de site que seja realmente acessível
 Criação de uma linha guia
 Criação de sinalização para pessoas com baixa visão
 Disponibilização das programações dos eventos em Braille (não
somente eventos voltados para pessoas com deficiência)
 Divulgação dos eventos de uma forma acessível.
A análise dos resultados obtidos através dos questionários e da
observação participante nos deu maior subsídios para a discussão sobre
a acessibilidade cultural nos equipamentos de cultura em Fortaleza. Com
esta pesquisa, voltamos o nosso olhar com mais cuidado ao que se refere
acessibilidade cultural, nos referindo à luta pela inclusão das pessoas com
deficiência, inclusive a visual, nesses locais. Mostrando a sociedade a
importância da inserção dos mesmos nos ambientes e na sociedade em
geral, fortalecendo-nos nas políticas públicas culturais para que os direitos
dessas pessoas sejam realmente cumpridos.
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5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em nosso estudo sobre a avaliação das pessoas com deficiência
visual sobre a acessibilidade nos equipamentos culturais de fortaleza, vimos
que as equipes de trabalho desses ambientes devem ter uma postura
inclusiva, pois, dessa forma, projetos e atividades permitem uma maior
flexibilidade e uma melhor otimização das ações desenvolvidas naquele
espaço, favorecendo tanto as pessoas que utilizam, como a instituição e
seus profissionais.
Se conviver com a diversidade é tratar o outro com dignidade,
embora seja necessário reconhecer que alguns espaços têm se esforçado
em aproximar e cativar os visitantes, de todos os públicos, vimos que ainda
falta muito para o desenvolvimento total das políticas culturais, pois seus
agentes responsáveis ainda não perceberam que existem uma população
extensa de pessoas com deficiência em Fortaleza que precisa de incentivo
e de adequações por meio dos equipamentos para exercer seus direitos
culturais.
Em suma, podemos tomar como base as pessoas com deficiência
que buscam sua autonomia e participam de programas voltados a sua
reabilitação e desejam não mais serem reconhecidas como pessoas inúteis
e que estão fora do convívio da sociedade em todos os âmbitos, mas como
pessoas independentes e ativas na sociedade.
Logo, faz-se necessário que os espaços culturais encarem a
necessidade de uma reabilitação em seu contexto frente ao desafio de
tornar esses ambientes acessíveis, livres de barreiras de qualquer tipo
que for. Acreditamos que, dessa forma, obteremos êxito na tarefa de
proporcionar oportunidades para a população com deficiência visual que
deseja participar e se beneficiar do acesso a esses ambientes, detectando
as irregularidades e as deficiências que os mesmos possuem voltados para
esse público.
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DEFICIÊNCIA VISUAL E INCLUSÃO ESCOLAR:
UM ESTUDO ACERCA DA ACESSIBILIDADE
ARQUITETÔNICA E PEDAGÓGICA NOS LABORATÓRIOS
DE CIÊNCIAS DO LICEU DE IGUATU-CE
Wanderson Diogo Andrade da Silva
Liliane Moreira Dantas
INTRODUÇÃO
Em meio às discussões que permeiam o fenômeno da inclusão das
pessoas com deficiência nos diversos setores da sociedade, especialmente
nas instituições regulares de ensino, o presente estudo surge com vistas
a analisar a acessibilidade arquitetônica e pedagógica em uma escola
comum da rede regular de ensino médio à luz da inclusão educacional da
pessoa com deficiência visual. Damos ênfase às questões arquitetônica e
pedagógica, porque ambas se complementam e subsidiam a materialização
de uma educação, de fato, inclusiva, já que de nada adianta espaços
arquitetonicamente acessíveis se os professores atuam em uma perspectiva
de exclusão e inacessibilidade e vice-versa.
O paradigma da inclusão x exclusão é um processo histórico intrínseco
ao desenvolvimento da sociedade e do sistema educacional brasileiro, cujas
pessoas com deficiência tiveram por um longo período o direito ao acesso
e permanência à escola regular negado a partir da alegação do despreparo
institucional e pedagógico dessas instituições para receberem os referidos
alunos, que passaram a ser isolados em instituições especiais de ensino, (re)
produzindo e reforçando as desigualdades e os mecanismos de exclusão
educacional, uma vez que, “quando os serviços da educação especial
substituem totalmente os serviços oficiais comuns, fica caracterizada a
negação ou restrição de direitos” (FÁVERO, 2011, p. 20).
Embora as iniciativas educacionais sobre a inclusão das pessoas
com deficiência estejam sendo desenvolvidas e/ou postas em práticas em
algumas regiões do Brasil, o ingresso de alunos com deficiência visual no
Wanderson Diogo Andrade da Silva | Liliane Moreira Dantas
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espaço escolar, em qualquer nível ou modalidade, gera tensionamentos e
desconfortos em todos os que nesse espaço habitam. Assim, é a partir
da compreensão de que o processo de inclusão ainda não se materializa,
de fato, na educação que o presente estudo se justifica. Partimos, então,
dos seguintes questionamentos: como as instituições de ensino médio
têm se apresentado em termos de acessibilidade frente ao processo de
inclusão de alunos com deficiência visual? De modo mais específico, como
os laboratórios da área das Ciências Naturais (Biologia, Física e Química)
têm sido projetados no contexto da acessibilidade frente às demandas da
inclusão escolar?
Ainda que a teoria e o que é vivenciado na prática das instituições de
ensino não se alinhem, é preciso buscar meios que as possibilitem exercer
o seu real papel social, reconhecendo os sujeitos tidos como diferentes
em suas diversas situações e particularidades. A partir dessas reflexões,
delimitou-se como objetivo geral analisar a acessibilidade arquitetônica
e pedagógica nos laboratórios de Ciências do Liceu de Iguatu/CE com
ênfase na inclusão de alunos com deficiência visual. Como objetivos
específicos, buscaram-se identificar as barreiras arquitetônicas presentes
nestes laboratórios, bem como demonstrar a importância e necessidade da
acessibilidade nos âmbitos arquitetônico e pedagógico nas instituições de
ensino em consonância com os preceitos legais da Educação Especial na
perspectiva da Educação Inclusiva.
O texto apresenta a seguinte organização: após a introdução aqui
exposta, direciona-se uma discussão sobre a acessibilidade arquitetônica
e pedagógica no espaço escolar, o qual é compreendido aqui como
espaço e tempo de existência e resistência das diferenças e da diversidade
(RIBEIRO, 2011). Em seguida, são lançadas algumas reflexões acerca
do ensino das Ciências Naturais para alunos com deficiência visual. No
item posterior, apresenta-se o percurso metodológico adotado no estudo,
seguido pela apresentação dos resultados e suas respectivas discussões.
Para conclusão, são expostas as considerações finais.
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2

MINHA INSTITUIÇÃO TAMBÉM INCLUI? UM ENFOQUE NA
ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA E PEDAGÓGICA

As instituições brasileiras de ensino, em qualquer nível, modalidade
e esfera, constituíram-se como espaço-tempo de resistência e existência
das diferenças e diversidade (RIBEIRO, 2011). As pessoas com deficiência,
nesse contexto, estiveram longe de toda e qualquer possibilidade, por mais
remota que fosse, de se sociabilizar em espaços heterogêneos e orgânicos.
Na educação formal, por exemplo, a inserção desse grupo passou a ser
discutido recentemente, especialmente a partir da década de 1990, com a
promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei
n. 9.394/96).
Com o reconhecimento da Educação Especial enquanto modalidade
de ensino brasileiro, as pessoas com deficiência passaram a ter mecanismos
legais que legitimam seu acesso à escola comum, embora na prática esses
mecanismos sejam postos em dúvidas tendo em vista que “falsas saídas
têm permitido às escolas comuns e especiais escaparem pela tangente e
se livrarem do enfrentamento necessário com a organização pedagógica
excludente e ultrapassada que as sustenta” (MANTOAN, 2011, p. 31).
Apropriando-se do discurso da ausência de acessibilidade
arquitetônica e pedagógica, as instituições de ensino tem “justificado” a
(re)produção da exclusão educacional das pessoas com deficiência, não
obstante a visual, todavia não buscam saídas para reverter esse cenário
discriminatório. É assim, nos dizeres de Mantoan (2011, p. 31), que “o
direito à educação esbarra no problema da igualdade de oportunidades,
que não se compatibiliza com os ideais inclusivos, pois muitas vezes essa
igualdade está a serviço da exclusão e até a justifica”.
A acessibilidade arquitetônica passou a vigorar no Brasil a partir da
Lei n. 7.853/89, que dispõe sobre o apoio às pessoas com deficiência,
estabelecendo “a adoção e a efetiva execução de normas que garantam a
funcionalidade das edificações e vias públicas, que evitem ou removam os
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óbices às pessoas portadoras1 de deficiência [...]” (BRASIL, 1989, Art. 2, V,
alínea a), permitindo a estas livre acesso aos espaços públicos. Por sua vez,
As Leis Federais 10.048/2000 e 10.098/2000 e o
Decreto Federal 5.296/2004 garantem a acessibilidade
para todas as pessoas. Elas tratam do direito de ir e
vir com total autonomia mediante a eliminação das
barreiras físicas das edificações, dos espaços públicos,
dos meios de transporte, das sinalizações e das
comunicações para as pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida. As leis deixam claro que qualquer
obstáculo que impeça ou limite o acesso, a liberdade
de movimento, a circulação com segurança são
denominados de barreiras arquitetônicas (MAZZARINO;
FALKENBACH; RISSI, 2011, p. 92).

Por conseguinte, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
elaborou a norma brasileira (NBR) 9050/2004 com normas específicas
para a acessibilidade no que diz respeito à infraestrutura de espaços para
atender às pessoas com deficiência em todo o território nacional.
Apesar dos diversos documentos legais garantirem o direito à
acessibilidade para pessoas com deficiência, são poucos os espaços
que são, de fato, acessíveis. Nas instituições públicas de ensino, por
exemplo, a acessibilidade arquitetônica é extremamente falha e/ou ausente,
restringindo-se apenas às rampas e pisos táteis colocados, às vezes, como
cumprimento de protocolo, não auxiliando verdadeiramente a mobilidade
das pessoas com deficiência visual, ou seja, há necessidade da execução
da legislação vigente para materialização da acessibilidade arquitetônica
(MAZZARINO; FALKENBACH; RISSI, 2011).
No que tange à acessibilidade pedagógica, essa se faz necessária
enquanto instrumento de apoio ao ensino-aprendizagem e permanência do
1 Atualmente, o termo portador de deficiência está em desuso, sendo substituído por
pessoa com deficiência.
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aluno com deficiência na escola comum, uma vez que apenas a acessibilidade
arquitetônica, ainda que de suma importância, não caracteriza uma instituição
como sendo inclusiva. Não obstante, há de considerar que a acessibilidade
pedagógica é bem mais falha e atenuante no cenário brasileiro, já que “os
professores no geral têm bastante dificuldade de entender os princípios
inclusivos aplicados às suas turmas, diante da formação que tiveram como
alunos e como profissionais da educação” (MANTOAN, 2011, p. 11).
Dessa forma, quando alunos com deficiência adentram nesses
espaços, tensionamentos e estranhamentos são criados uma vez que,
de uma forma ou de outra, os cursos de formação de professores e suas
práticas pedagógicas, por exemplo, passam a ser questionados quanto ao
preparo destes profissionais para a atuação com a diversidade de alunos,
os quais caminham na contramão do que é estabelecido pela legislação no
que diz respeito à Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva.
3

O ENSINO DAS CIÊNCIAS NATURAIS PARA ALUNOS COM
DEFICIÊNCIA VISUAL

De modo geral, o ensino-aprendizagem das Ciências Naturais se
apresenta como uma problemática agravante no sistema educacional
brasileiro, principalmente no nível médio. Tal fato é decorrente de diversos
motivos, dentre os quais se destaca a formação inicial dos professores,
tendo em vista que é a partir da sua formação que o professor irá construir
a sua prática pedagógica.
No que diz respeito à Educação Especial, por exemplo, a atuação
dos professores das Ciências Naturais é, em sua maioria, excludente, pois
os cursos de licenciatura raramente discutem acerca dessa modalidade
educacional em seu currículo (SILVA; DAMASCENO, 2015), contrariando
as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de formação de
professores que apontam para tal necessidade. Nestas, fica estabelecido
que tais cursos “[...] deverão garantir nos currículos conteúdos específicos
da respectiva área de conhecimento ou interdisciplinares, seus fundamentos
e metodologias, bem como conteúdos relacionados aos fundamentos
Wanderson Diogo Andrade da Silva | Liliane Moreira Dantas

263

da educação [...]” (BRASIL, 2015, Art. 13, § 2º), dentre os quais está a
Educação Especial.
Contrapondo-se, dessa forma, ao que se é vivenciado na escola
comum, tais legislações passam a gerar uma crise no cenário do ensino das
Ciências Naturais por questionarem as práticas pedagógicas excludentes
dos seus professores, porém essa constatação, apesar de válida, em nada
contribui sem a ressignificação do exercício da docência para espaços
inclusivos (CAMARGO; NARDI; VERASZTO, 2008). Por sua vez, na referida
área curricular, a estrutura audiovisual interdependente se maximiza como
a principal dificuldade de comunicação entre professores e alunos com
deficiência visual, caracterizando-se, portanto, como “[...] a variável central
para a ocorrência de inclusão escolar de alunos com deficiência visual”
(CAMARGO; NARDI; VERASZTO, 2008, p. 4301), requerendo, dessa forma,
espaços acessíveis e aptos para a materialização da inclusão.
No campo da experimentação, em decorrência das dificuldades
de comunicação visual, as pessoas com deficiência visual tornam-se
potencialmente mais passíveis a terem dificuldades de aprendizagem,
bem como os professores dificuldades de lhes ensinarem, especialmente
pela presença de obstáculos arquitetônicos e escassez de materiais
pedagógicos táteis. Embora as Ciências Naturais possuam uma natureza
essencialmente prática, esse fato não deve nem pode ser utilizado como
forma de legitimação para a criação de espaços, como os laboratórios, por
exemplo, excludentes e inacessíveis aos alunos que possuem deficiência
visual (SILVA; DAMASCENO, 2015).
Fernandes, Hussein e Domingues (2017) enfatizam que a construção
do conhecimento científico por parte dos alunos está ligada às abordagens
experimentais que os professores realizam durante suas aulas, pois,
para além de uma demonstração prática do que se vê na teoria, a
experimentação conduz o aluno ao processo de investigação, pois “[...] a
elaboração de hipóteses e explicações para fenômenos observados durante
as investigações experimentais aproximam os alunos da construção do
conhecimento científico” (p. 199).
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Ainda que o laboratório seja visualizado como espaço essencial para
a realização de experimentação, é preciso salientar que o professor não o
deve concebê-lo como insubstituível, uma vez que a experimentação pode
acontecer em qualquer espaço, não dependendo, portanto, de materiais e
reagentes caros e sofisticados. A exemplo do estudo de Fernandes, Husein
e Domingues (2017), a promoção da inclusão de alunos com deficiência
visual na escola regular é, antes de qualquer coisa, fruto do desejo do
professor em metamorfosear a sua prática pedagógica, pois é ela quem irá
conduzi-los aos caminhos excludentes ou inclusivos.
Nestes espaços, a acessibilidade se faz importante em face da garantia
de uma educação com qualidade a todas as pessoas, independentemente
de suas especificidades, o que nem sempre acontece com as pessoas com
deficiência visual, já que os laboratórios de Ciências são hegemonicamente
construídos para serem trabalhados apenas com pessoas normovisuais,
sendo as pessoas com deficiência visual, especialmente cegas, excluídas
desses espaços.
4

METODOLOGIA

Dentro de uma abordagem qualitativa, o presente estudo contemplou
a pesquisa exploratória com ênfase no estudo de caso que, segundo Oliveira
(2011), busca compreender e interpretar determinados acontecimentos,
fatos e pensamentos com vistas a concretizar e/ou teorizar algo que, na
prática, ainda é questionável quanto à sua aplicabilidade ou existência.
O estudo foi desenvolvido na escola Liceu Dr. José Gondim de
Iguatu-CE. Esta escola pertence à rede pública estadual de ensino médio
do Ceará. Ao todo, a instituição possui um laboratório de Biologia, um de
Física e um de Química, os quais a (ausência da) acessibilidade pode ser
um atenuante do paradigma exclusão/inclusão educacional. Estes, por sua
vez, são o lócus do presente estudo.
A escola pesquisada possui três professores de Biologia, dois de
Física e quatro de Química, todavia participaram desta apenas um professor
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de cada disciplina que são os responsáveis pelo laboratório de sua área.
Estes possuem carga horária destinada exclusivamente para a realização
de atividades experimentais com os alunos da escola.
Os dados foram coletados em dois momentos: o primeiro se deu
a partir da entrevista com os professores. No segundo, realizou-se o
reconhecimento dos laboratórios de modo a identificar a presença ou não
de acessibilidade arquitetônica. Antes da coleta dos dados, encaminhouse à direção da escola uma carta solicitando autorização para a realização
do estudo na instituição, bem como o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) aos professores.
5

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A escola pesquisada foi construída no ano 2000, tendo suas atividades
iniciadas em julho de 2001, recebendo sua primeira aluna com deficiência
(física) em 2005, não havendo nenhuma adaptação arquitetônica, uma
vez que a estrutura da escola já se adaptada às condições da aluna.
Posteriormente, em 2008, ingressou na escola um aluno surdo e, a partir de
então, foram sendo matriculados alunos com diversos tipos de deficiência.
Essa diversificação, por sua vez, requereu da escola algumas mudanças,
porém, no que diz respeito ao aluno com deficiência visual, nem todos os
espaços da escola foram adaptados arquitetonicamente.
Iniciando nossas análises a partir da acessibilidade arquitetônica,
os laboratórios de Ciências do Liceu, de início, apresentam-se fora
do contexto da acessibilidade. Nestes, apenas o laboratório de Física
possui identificação, porém, em tinta e na parte superior da parede,
impossibilitando a sua identificação pelos alunos com deficiência visual
(figura 1a). Compreendemos ser acessível, nesse contexto, qualquer
“espaço, edificação, mobiliário, equipamento urbano ou elemento que
possa ser alcançado, acionado, utilizado e vivenciado por qualquer pessoa,
inclusive aquelas com mobilidade reduzida. O termo acessível implica tanto
acessibilidade física como de comunicação” (ABNT, 2004, p. 2), o que não
acontece nos espaços ora analisados.
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No interior dos laboratórios, há diversas placas informativas orientando
seus usuários acerca da sua correta utilização, porém, nenhuma destas é
escrita em Braille, relevo ou emite sinais sonoros (figura 1b). Cabe salientar
que o laboratório de Física não possui nenhum tipo de sinalização e/ou
informativos para seus usuários, sejam estes normovisuais ou deficientes
visuais.
Figura 1: Entradas dos laboratórios de Ciências

(a)

(b)

Fonte: produção do autor (2017)

Levando em consideração que tais placas foram construídas pelos
professores dos laboratórios da referida escola, buscou-se conhecer se
estes haviam tido formação inicial que lhes possibilitaram vivências acerca
da inclusão educacional de alunos com deficiência visual, especialmente
com cegueira. As respostas obtidas a este questionamento foram “não”. Tal
questão implica diretamente na prática pedagógica dos professores, já que
a construção das suas experiências profissionais foi pautada em processos
homogêneos e excludentes (MANTOAN, 2011), desconsiderando a
diversidade de alunos.
No prédio do Liceu não há piso tátil que permita a locomoção autônoma
do aluno com deficiência visual aos laboratórios de Ciências. O de Biologia
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e de Física ficam localizados no térreo, e o de Química no 1º andar. Os três
laboratórios possuem as mesmas dimensões (10 m de comprimento e 6 m
de largura), porém têm organização diferente, especialmente no laboratório
de Física. Levando em consideração as atividades que necessitam da
utilização de eletricidade, o referido laboratório possui 3 bancadas de
concreto dispostas no espaço repletas de tomadas elétricas em sua
superfície (figura 2a). Os laboratórios de Biologia e Química, por sua vez,
possuem estrutura semelhante, contando com um depósito para estoque
de materiais diversos cuja dimensão é 2 m de comprimento por 6 m de
largura, e 3 bancadas dispostas no espaço (figura 2b, 2c, 2d).
Figura 2: Laboratórios de Ciências do Liceu

(a) Física

(b) Química

(c) Biologia

(d) Depósito

Fonte: produção do autor (2017)

Algo que chamou atenção nos três laboratórios foi o risco de
acidentes elétricos para o aluno com deficiência visual e até mesmo para os
268

Orientação e Mobilidade: Ensaios

alunos normovisuais, uma vez que, no de Física, as tomadas são dispostas
nas bancadas sem nenhum alerta tátil e, nos de Biologia e Química, há
tomadas e caixas de eletricidade a poucos centímetros de distância da
torneira destinada para coleta de água e limpeza dos materiais utilizados
(figura 3). Apesar de haver sinalização de advertência para perigo de choque
elétrico, estes estão impressos apenas em tinta. Ainda, as torneiras não
são acessíveis, uma vez que a NBR 9050/04 estabelece que “as torneiras
de lavatórios devem ser acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou
dispositivos equivalentes” (ABNT, 2004, p. 74), o que não acontece em
nenhum dos laboratórios pesquisados.
Figura 3: Proximidade da torneira com a caixa de
eletricidade nos laboratórios de Biologia e Química

(a) Biologia

(b) Química

Fonte: produção do autor (2017)

Existem nos três laboratórios diversas cadeiras espalhadas e/
ou empilhadas que também dificultam a livre circulação do aluno com
deficiência visual nestes espaços, inclusive contendo algumas cadeiras
com assentos quebrados e com pregos à mostra nos laboratórios de Física
e Química, cujos referidos alunos podem se perfurar e/ou cair das cadeiras.
A NBR 9050/04 estabelece que, em se tratando da sinalização
de emergência, “as rotas de fuga e as saídas de emergência devem ser
sinalizadas com informações visuais e sonoras” (ABNT, 2004, p. 38),
bem como “os mecanismos e dispositivos da emergência devem conter
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informações táteis e visuais, representados através de símbolos” (ABNT,
2004, p. 38), porém em nenhum dos laboratórios constatou-se a presença
de mecanismos e dispositivos de emergência como extintor de incêndio ou
saída de emergência.

No que se refere à acessibilidade pedagógica, quando
perguntados sobre os desafios existentes no processo de ensinoaprendizagem nas Ciências para alunos com deficiência visual, os três
professores apontaram que o ato de ensinar em si já é uma dificuldade
e justificam esta dificuldade devido à sua formação inicial, embora
afirmem que tentam adaptar ao máximo sua prática pedagógica para
atender aos alunos com a referida deficiência.
Concordamos com Fávero (2011) quando aponta que a
justificativa mais comum entre os docentes, de qualquer área
do conhecimento, é o despreparo acadêmico para o trato com a
diversidade, a mesma questão apresentada pelos professores aqui
pesquisados, no entanto a culpabilização da ausência de formação e
vivências sobre determinados assuntos não pode determinar práticas
de exclusão, o que requer destes uma mobilização em busca de
conhecimento e inovações pedagógicas.
Ao serem questionados acerca da inclusão dos alunos com deficiência
visual nas atividades que envolvem experimentação, bem como o modo
que os professores buscam conduzir a participação desses alunos nestas
atividades, foram obtidas as seguintes respostas:
Nem sempre é possível realizar atividades experimentais
com a turma. Quando realizo, busco algo prático
para que os alunos com deficiência possam tatear os
materiais e participar efetivamente da aula. Quando isso
não é possível, adoto maquetes para que o ensino possa
se tornar mais fácil e acessível. (Professor de Biologia).
Na verdade, é difícil a realização de atividades
experimentais na Física aqui na escola, pois não
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temos muitos materiais. Raramente levo os alunos ao
laboratório. Dependendo da experiência, coloco os
alunos com deficiência para tatearem os materiais.
(Professor de Física)
Olha, a Química tem uma natureza prática, não é
verdade?! Dessa forma, até por questão de tempo,
realizo experiências com os alunos todos os bimestres
no laboratório, fora as atividades que levo para a sala
de aula. Como temos reagentes perigosos, algumas
atividades não podem ser realizadas pelos alunos com
deficiência, porém, utilizando-se de materiais parecidos,
coloco eles para tatear, além da audiodescrição que
sempre faço. Não é fácil, mas a gente tenta! (Professor
de Química).

Percebe-se, nas referidas falas, a utilização de materiais táteis como a
principal ferramenta utilizada pelos professores para a inclusão educacional
dos alunos com deficiência visual nas disciplinas de Biologia, Física e
Química. Os sujeitos reconhecem que os seus respectivos laboratórios
não são acessíveis para alunos a deficiência. O professor de Química, por
exemplo, diz que o laboratório “[...] é espaçoso, mas não acessível”, e que
“o aluno pode se acidentar, por exemplo, nas tomadas ao tentar lavar as
mãos na torneira e levar um choque, embora nenhum aluno ainda tenha
reclamado ou se atentado a isso”, o que já foi discutido anteriormente.
Cabe salientar que os alunos com deficiência visual necessitam de
materiais adaptados para o ensino-aprendizagem de Ciências, uma vez
que apenas a abordagem oral do professor é insuficiente para a aquisição
dos conhecimentos científicos e tecnológicos. Desse modo, durante a visita
aos laboratórios, percebeu-se que em todos havia diversas maquetes2
construídas pelos professores e/ou pelos alunos normovisuais para serem
trabalhadas com as turmas que possuíam alunos com deficiência visual. Isso
mostra que os professores buscam, minimamente, fazer alguns ajustes na
2 Os professores optaram por não autorizar a divulgação das maquetes.

Wanderson Diogo Andrade da Silva | Liliane Moreira Dantas

271

tentativa de promover a participação de seus alunos, mesmo em condições
não favoráveis de atuação.
Tais apontamentos nos conduzem, mais uma vez, às discussões
acerca do acesso e permanência do aluno público-alvo da Educação
Especial na escola comum. O acesso, por si só, é uma garantia legal há
pouco mais de duas décadas a partir da LDB/96, mas a permanência dos
alunos com deficiência, muitas vezes, ainda é negada pelas instituições
regulares de ensino, fazendo com que estes se “evadam3” da escola que,
como bem pontuado por Ribeiro (2011, p. 82), “[...] a maioria dos alunos
com deficiência que abandona a escola o faz devido às condições de
inacessibilidade presentes na escola”.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
No presente estudo, buscou-se analisar a acessibilidade arquitetônica
e pedagógica nos laboratórios de Ciências do Liceu de Iguatu/CE com
vistas à inclusão educacional da pessoa com deficiência visual. De modo
específico, buscaram-se identificar as barreiras arquitetônicas presentes
nestes espaços, bem como demonstrar a importância e necessidade de se
ter espaços educacionais acessíveis.
Em uma análise geral, os laboratórios de Biologia, Física e Química
apresentaram-se inacessíveis no que concerne à arquitetura, porém são
parcialmente acessíveis pedagogicamente. A atuação dos professores recai
especificamente na construção de maquetes táteis para serem utilizadas
para e com os alunos com deficiência visual. Nestes, diversas barreiras
arquitetônicas puderam ser identificadas, especialmente nos mobiliários.
Dessa forma, pode-se concluir que, embora a legislação brasileira
verse sobre a necessidade e a importância da acessibilidade arquitetônica
3 Em se tratando da pessoa com deficiência, a evasão, apesar de assim ser tipificada, não
acontece. O que acontece, de fato, é um processo de exclusão educacional, de expulsão
do espaço escolar, porém, com a roupagem da “evasão”, por ser um termo mais estético
que não requer do Estado ou das instituições políticas afirmativas que focalizam nessa
problemática (RIBEIRO, 2011).
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e pedagógica dos espaços escolares para a efetivação da inclusão
educacional das pessoas com deficiência (visual), as condições ainda não
são ideais, resultando em mecanismos que legitimam práticas educacionais
inadequadas quanto ao que preconizam os ideais da inclusão escolar.
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