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RESUMO 

Através de pesquisas sobre a cegueira constatou-se que tal indivíduo apresenta uma 

forma inovada de personalidade e que a visão é o mediador entre todas as outras 

informações sensoriais. Fundamentada nas concepções de Bruno (1997), Ormelezi 

(2000) entre outros, essa pesquisa buscou fazer algumas considerações importantes 

sobre a inclusão do deficiente visual e salientar a importância de as crianças cegas 

receberem estimulação de seus sentidos remanescentes desde a tenra idade 

desenvolvendo sua percepção tátil para leitura do Sistema Braille que deverá ter uma 

importante participação na educação dos mesmos. Analisou-se como o Sistema 

Braille surgiu e como os vários materiais adaptados podem ser usados na sala de 

recursos para educação do deficiente visual. Concluiu-se que é de extrema 

importância que o educador se qualifique e perceba que o deficiente visual necessita 

de atenção especifica, mas que a missão de efetivar a inclusão é de toda sociedade. 

 

Palavras-Chave: Deficiência visual. Educação. Inclusão.  



 

RESUMEN 

A través de investigaciones sobre la ceguera se constató que tal individuo presenta 

una forma innovada de personalidad y que la visión es el mediador entre todas las 

demás informaciones sensoriales. La investigación buscó hacer algunas 

consideraciones importantes sobre la inclusión del deficiente visual y subrayar la 

importancia de los niños ciegos recibir estimulación de sus sentidos remanentes 

desde la tierna edad desarrollando su percepción táctil para lectura del Sistema Braille 

que deberá tener una importante participación en la educación de los mismos. Se 

analizó cómo el Sistema Braille surgió y cómo los diversos materiales adaptados 

pueden ser usados en la sala de recursos para educación del deficiente visual. Se 

concluyó que es de extrema importancia que el educador se califique y perciba que el 

deficiente visual necesita atención específica, pero que la misión de hacer efectiva la 

inclusión es de toda sociedad. 

 

Palabras Clave: Deficiencia visual. Educación. Inclusión. 
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INTRODUÇÃO 

 

A deficiência visual precisa ser compreendida sob duas classificações: a 

baixa visão e a cegueira.  

O termo baixa visão ou visão subnormal, descreve uma condição 

intermediária entre a visão normal e a cegueira, na qual a existência de uma 

deficiência irreversível do sistema visual faz com que a correção óptica para erros 

refracionais não seja suficiente para a realização de determinadas atividades.  

Levando em consideração que o deficiente visual com baixa visão ou 

cegueira é trabalhado de diferentes maneiras em várias áreas, em nosso artigo 

trataremos mais especificamente a cegueira total.  

O mundo antigo gerou a crença e produziu de fato grandes homens cegos.  

Na idade média a cegueira obteve o desprezo, a antiguidade venerou o 

cego, enquanto a idade média pisou-os.  

Ambas as ideias demonstraram inabilidade para conceber a educação ao 

cego: a cegueira foi entendida hora como força e hora como fraqueza.  

Nossa época tem entendido a cegueira como um problema sócio- 

psicológico e tem três dispositivos para enfrenta-los e amenizar suas consequências: 

a prevenção, a educação social e o trabalho social.  

Este artigo tem como objetivo desestimular os resíduos de preconceito para 

com o indivíduo cego em todos os contextos, inclusive o contexto pré-escolar, bem 

como salientar a importância do Sistema Braille para o aprendizado dos conteúdos 

escolares dos educandos com cegueira.   

A discussão trás o questionamento quanto ao preparo de profissionais na 

área da educação para receberem os alunos deficientes visuais em suas salas de 

aula.  

Lançamos a provável teoria ou hipótese que um esclarecimento mais 

efetivo quanto às diversas particularidades da deficiência visual e o esclarecimento 

dos diversos recursos existentes que possibilitam o aprendizado dos mesmos 

facilitaria o trabalho dos educadores e dos alunos DVS.      

A prevenção da cegueira deve ser estendida as massas populares. 

É necessário apagar o marco entre a escola especial e a escola normal.  
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O presente estudo terá como metodologia a revisão bibliográfica de alguns 

teóricos como Bruno (1997), Ormelezi (2000) entre outros autores que abordam o 

tema. 

Este artigo foi estruturado sendo a primeira parte, uma exposição das 

implicações da cegueira na vida do indivíduo. A segunda parte relata a importância da 

estimulação pré-escolar e prossegue descrevendo a importância do Sistema Braille 

para o deficiente visual e uma breve história sobre a sua origem. Por fim 

descreveremos alguns materiais de apoio e recursos específicos que ajudam na 

alfabetização e aprendizado de conteúdos escolares para o deficiente visual, por fim 

relataremos alguns aspectos da sala de aula do ensino regular e da sala de recursos. 

Diante do momento que vivemos o discurso da inclusão podemos perceber 

a deficiência visual como uma das deficiências que mais nos traz desafios para uma 

inclusão efetiva. 
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1 EXPONDO A CEGUEIRA 

 

Contraditório como possa parecer, a cegueira não é uma mera deficiência, 

uma fragilidade, mas em algum sentido origina e manifesta habilidades e uma força a 

mais, isso não ocorre por mágica, e sim por compensação fisiológica, que prossegue 

por um caminho complicado e indireto da compensação sócio psicológica global. A 

substituição na área das funções psicológicas é um caso específico do exercício e 

adaptação. (WUNDT, 1911). 

Enxergar o mundo com os olhos é algo complexo, os olhos são apenas 

uma parte. Dependerá das funções cerebrais a interpretação ver e decodificar as 

imagens e associá-las com experiências anteriores. O nervo óptico e a retina 

necessitam estar intactos para que se veja o mundo em formas e cores. (BRASIL, 

2006). 

A ciência moderna ainda busca a veracidade sobre a psicologia de uma 

pessoa cega, e destaca a importância e o papel psicológico representado por um 

defeito físico no seguimento de desenvolvimento e formação da personalidade. A 

escola do psiquiatra A. Adler relata que se por causa de uma anomalia morfológica ou 

relativo à função qualquer organismo tem uma pequena queda na operação normal, 

então o sistema nervoso e o aparelho mental assumem a tarefa de compensação para 

a função danificada do órgão, quando não existem limitações, o sentido da visão 

começa a se desenvolver praticamente desde o nascimento, momento em que se 

abrem os olhos. (BARRAGA, 1991). 

Grande quantidade da informação que a maioria das crianças aprende é 

atingida como que de forma acidental e instantânea pelo sentido visual, o cérebro está 

recebendo informações cada vez que a criança olha para os objetos que a circundam, 

pelo contrário, quando existe uma anomalia e o sistema visual não funciona, a 

informação não chega de forma espontânea. A visão é o sentido que faz a mediação 

entre todas as informações proporcionando ao deficiente visual a interação com seu 

meio. (BARRAGA, 1991). 

  

 

 

 



9 

2 ESTIMULAÇÃO NA FASE PRÉ-ESCOLAR  

 

As crianças deficientes visuais graves e cegas vivenciam no seu 

desenvolvimento a mesma progressão que as crianças normais, embora não 

cheguem a atingir um desenvolvimento normal em seu processo evolutivo, se não for 

incitada uma situação aceitável para que isso ocorra. Ver, ouvir, tocar corretamente, 

são atos que necessitam aprendizagem na idade mais precoce possível, 

principalmente para tais crianças que possuem a deficiência visual. (CORREIA, 1999) 

Dentro da linha de atuação educativa de qualquer equipe de atendimento 

especializado para o deficiente visual, o atendimento precoce deve representar um 

papel prioritário a fim de proporcionar o desenvolvimento satisfatório da criança 

deficiente visual e evitar lacunas que mais tarde, serão mais difíceis de superar e 

dificultariam ou impossibilitariam o aprendizado escolar. (KISHIMOTO,1996) 

Uma das maneiras de se tornar real a estimulação é o brincar, atividade 

natural que se faz voluntariamente pela criança, é fundamental para seu 

desenvolvimento, pois torna possível a vivência de uma variedade de situações da 

vida, brincando e fantasiando a criança descobre a realidade e começa a 

compreender um pouco mais este mundo tão complicado e cheio de significados. As 

brincadeiras, com toda a sua fartura e abundância de estímulos, promovem a 

interação. (KISHIMOTO,1996) 

Para a criança com deficiência visual a brincadeira traz, além de todas as 

possibilidades e utilidades já citadas, a oportunidade de conhecer e explorar o mundo 

que ela não pode ver. É no ato de brincar que ela toca, experimenta, sente, cheira, 

entra em contato com diferentes texturas, aprende a reconhecer seus limites e a pedir 

ajuda. A criança cega necessita brincar como qualquer outra criança, seu 

desenvolvimento depende disso. Sua movimentação é primordial para seu 

desenvolvimento psicomotor, também se torna o meio para exploração do ambiente. 

A criança que brinca se torna participativa e conhece seu próprio corpo relacionando-

se com o meio, com as pessoas e objetos desse meio, a criança deficiente visual não 

é diferente. Considera-se extremamente necessário a atitude positiva da família e da 

sociedade no processo de desenvolvimento da criança cega. (KISHIMOTO,1996) 

Ormelezi (2000) concluiu que existem várias estratégias que podem e 

devem ser utilizadas para facilitar o aprendizado do deficiente visual: 
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 Fortalecer a musculatura do pescoço favorece o giro e controle 

cefálico; 

 Juntar as mãos na linha média, coordenar as mãos e ouvidos e 

adquirir consciência corporal; 

 Desenvolver a precisão, despertar a curiosidade, a busca 

dirigida, o desejo de pegar; 

 Fortalecer as mãos, reconhecer os sons; 

 Despertar o prazer e a curiosidade de buscar e pegar, sentido 

de busca e direção; 

 Integrar os sentidos, favorecer o desejo de manusear, 

representar com pintura e massinhas; 

 Integrar os sentidos, aprender conceitos e adquirir habilidades; 

 Brincando, aprender as atividades do dia-a-dia; 

 Reconhecer objetos pelo tato; 

  Brincar de movimentar-se, ajuda no conhecimento do corpo; 

 Desenvolver noção de tempo; 

 Brincar com o Braile, abusar dos objetos diferentes; 

 Ajudar na aquisição do conceito de número e quantidade; 

 Incentivar a leitura. 

 

De acordo com Garcia (1999) o programa pré-escolar, na visão integral do 

desenvolvimento, deverá dar prioridade ao processo de aquisição de conceitos, dos 

esquemas sensoriais motores-perceptivos por várias experiências de significados 

importantes, o desenvolvimento da comunicação e linguagem por meio de vivências 

contextualizadas por valorizar o brinquedo, a recreação e o lazer. 

Piaget (1994) ressalta que grande parte do desenvolvimento humano se dá 

nos primeiros anos de vida através da coordenação das ações sensório-motoras. 

Como qualquer criança, a criança cega necessita obter certa medida de 

conhecimento da maturação em diferentes áreas para poder dar início as habilidades 

básicas da leitura e escrita. O treinamento tátil deve ser muito superior ao da criança 

que enxerga, o tato será sua única maneira de receber informação para aquisição de 

conhecimentos necessários para leitura. A criança precisa obter habilidades e 

conceitos nas diferentes áreas do desenvolvimento antes de começar a leitura e 
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escrita braile. (SIAULYS, 1997) 

Não há vantagem para criança que nasce cega quanto ao tato e a audição. 

Ela necessita ser ajudada para organizar seus sentidos e compreender as 

informações. A vivência e a prática permitirão o aprimoramento necessário para 

relacionar-se com o mundo. (ARANHA,2004) 
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3 A IMPORTÂNCIA DO SISTEMA BRAILLE NA EDUCAÇÃO DO DEFICIENTE 

VISUAL, CEGUEIRA. 

 

Visto que vivemos numa sociedade extremamente centrada na leitura, 

surgem preocupações complexas quanto ao aprendizado da leitura e da escrita pelo 

aluno com cegueira. A habilidade de usar de forma eficiente os dedos para a leitura 

em sistema braile, será desenvolvida com a prática persistência e uso funcional dos 

órgãos, isso consiste em fazer coisas com todo o corpo, depois com os braços, as 

mãos e os músculos grossos e finalmente, utilizar os dedos, deixando-os mais 

flexíveis e sensíveis. (PALÁCIOS, 1995). 

Embora o grande avanço tecnológico permita que pessoas cegas possam 

ter benefícios de novas formas de leitura, o livro falado e mais recentemente o livro 

digital garantirem o acesso mais rápido a cultura, informação e lazer, ainda assim o 

Sistema Braille continua sendo o meio natural de escrita e leitura para as pessoas 

cegas e é insubstituível para que elas possuam acesso direto à ortografia e à 

representação da simbologia científica, musicografia e fonética. Além de representar 

diferentes simbologias, o Sistema Braille possibilita a elaboração de gráficos, tabelas, 

diagramas, figuras geométricas e outras ilustrações, que contribuem de forma 

importante para o desenvolvimento pessoal, educacional e cultural das pessoas 

cegas. (GABAGLIA, 2017). 

O Sistema Braille tem papel importantíssimo no dia-a-dia de muitas 

pessoas cegas: o reconhecimento de embalagens (de alimentos, produtos de 

maquilagem e cosméticos, medicamentos, de peças de vestuário de CDs e DVDs), a 

verificação de calendários, cardápios, catálogos e programas de apresentações 

artísticas, etc., garantem maior independência, autonomia e segurança, fatores 

necessários para auto- estima de todo ser humano. Para se exercer a cidadania o 

braile tem também um papel indiscutível, onde pode-se citar como exemplo a 

identificação das teclas das urnas eletrônicas que aliada ao uso de fones de ouvido, 

permite que pessoas cegas possam escolher seus candidatos com autonomia e 

segurança. Ainda considerando o valor que o sistema braile possui, apesar dos 

avanços tecnológicos, pode-se dizer que de fato nada substitui o prazer de ter um livro 

entre nas mãos e o prazer de virar suas páginas e encontrar fantasias e novas 

emoções (ABREU, 2008). 
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Muito importante para nossa reflexão são as palavras de Felipe Pereira de 

Oliva: 

Continuando a palavra escrita a ser um dos pilares principais, se não mesmo 
principal de informação, a leitura tanto de texto permanente como de texto 
efêmero, continua a afirmar-se como uma das formas privilegiadas para 
aquisição do conhecimento. E se a leitura é importante para qualquer 
cidadão, ele se reveste ainda de maior importância para as pessoas com 
deficiência visual, privadas da capacidade de apreensão, de informação pela 
imagem ou drasticamente limitadas quanto á essa capacidade. (2011). 

 

Quando ressaltamos a importância do Sistema Braille, se torna significativo 

conhecermos, mesmo que de forma breve como se originou e quem foi o criador do 

Sistema Braille. Louis Braille nasceu no dia 04 de janeiro de 1809, em Coupvray, uma 

cidade pequena situada a 45 quilômetros de Paris. Certo dia apenas com três anos 

de idade, o menino brincando resolveu furar um pedaço de couro na oficina de seu 

pai, onde costumava ficar, preparou-se para fura-lo, mas a ferramenta pontiaguda 

feriu seu olho esquerdo, a família fez o possível, mas alguns meses depois a infecção 

havia atingido o olho direito, aos cinco anos de idade o menino ficou totalmente cego. 

Muito esperto e inteligente, Louis desde cedo demonstrou grande desejo de estudar, 

com a ajuda de amigos a família obteve recursos para que o menino fosse para Paris, 

onde em 1819 ingressou como aluno no Instituto Real dos Jovens Cegos. Em 1821 

Louis entrou em contato com Charles Barbier, um capitão de Artilharia do Exército 

francês, que havia desenvolvido um sistema de sinais em relevo, que combinados 

possibilitaram a transmissão de ordens aos soldados durante a noite. No escuro eles 

conseguiram por meio do tato, ler as mensagens representadas por pontos. Depois 

desse encontro, Louis Braille dedicou-se a criação de um sistema baseado em pontos 

que de fato atendessem as necessidades de escrita e leitura das pessoas cegas. Em 

1837, Louis apresentou a versão final de seu sistema, que até hoje permanece em 

todo o mundo, passando apenas por adaptações necessárias em razão do 

desenvolvimento científico e tecnológico. Louis Braille faleceu em Paris, a 06 de 

janeiro de 1852 e em 1854 o governo francês oficializou o sistema Braille, admitindo-

o como o melhor sistema de escrita e leitura para pessoas cegas do país. (CONTATO, 

2000). 

O sistema de escrita em relevo reconhecido pelo nome de “Braille” é 

composto por 63 sinais formados por pontos, é um conjunto de 06 pontos e o espaço 

por eles ocupado é denominado cela braile ou célula braile, quando vazio é também 

considerado por alguns especialistas como um sinal, sendo assim o sistema a ser 
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composto por 64 sinais. O Sistema Braille é o processo de escrita em relevo mais 

utilizado em todo o mundo e se usa não só a representação dos símbolos literais, mas 

também á dos matemáticos, químicos, fonéticos, informáticos, musicais, etc. 

(MARTIN, 2003). 

Já tendo sido abordada a importância do Sistema Braille para o deficiente 

visual e colocado o quanto o mesmo precisa ser estimulado precocemente para 

facilitar seu aprendizado e desempenho, seria esclarecedor fazer uma breve 

exposição de alguns materiais muito uteis para que esse processo de estimulação e 

aprendizado seja bem-sucedido. 

 Forme Formas: Este material é importante para trabalhos de 

tato, encaixe e coordenação motora. Inicia também o conhecimento de seis 

figuras diferentes. Permite também que a criança contorne com as mãos a 

figura que ela mesma construiu, sentindo seu relevo; (BRUNO, 1997). 

 Formas e Números: Este material é interessante para o trabalho 

de tato no momento da separação das figuras pela criança. As peças 

precisarão estar misturadas; a criança necessitará juntar as figuras iguais, 

classificando-as e contando-as. Em seguida vai encaixar uma a uma no 

pino sobre o número correspondente sobre a sua quantidade. Contribui 

para desenvolver a coordenação motora e para introduzir o conceito de 

número, seriação e raciocínio lógico-matemático; (BRUNO, 1997). 

 Prancheta Geométrica: Material que possibilita o trabalho tátil 

para conhecimento de textura, forma e tamanho. Auxilia na atividade de 

classificação. Apresenta o aprendizado das quatro formas geométricas 

principais: quadrado, círculo, triângulo e retângulo. Facilita para iniciar o 

conceito de número; (BRUNO, 1997). 

 Gira-gira: Tão importante quanto o anterior, este material ativa 

ainda a coordenação motora. Girando a prancheta, a criança observa a 

mudança de posição das figuras nela recortadas; (BRUNO, 1997) 

 Test Form: Material que estimula o tato para reconhecimento de 

nove texturas diferentes no pareamento e encaixe dos hexágonos. Traz 

progresso para a coordenação motora, o sentido de busca e direção, a 

organização espacial e o conceito de número; (BRUNO, 1997).. 

 Alphaímã: Instrumento interessante, formado de um retângulo 
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imantado, que representa a cela braile. Seis pequenos botões, também 

com imã, poderão ser encaixados no retângulo para formar uma letra; 

(BRUNO, 1997). 

 Brailex: Material muito simples, produzido a partir de uma placa 

perfurada de duratex, com alguns furos. Consegue-se assim, representar 

as células braile em três linhas horizontais, cada linha com oito células. Os 

pinos que fazem parte do material – sem ponta e de fácil encaixe permite 

que se representem as letras. Nas linhas poderão ser construídas 

pequenas palavras; (BRUNO, 1997). 

 Alphabraille: Este é um brinquedo que cada retângulo 

representa uma cela braile. Na superfície dos retângulos acham-se seis 

orifícios onde poderão ser encaixados os círculos que fazem parte do Kit. 

No encaixe a criança desenvolve a coordenação motora e o tato, 

começando assim a ter conhecimento do alfabeto braile. Os retângulos 

podem ser colocados na régua que faz parte do brinquedo para formarem 

pequenas palavras. O corte em uma das pontas deverá ficar voltado para 

cima; (BRUNO, 1997). 

 Mini Alphabraille: O Mini Alphabraille tem a mesma função do o 

anterior, é menor e não possui a régua-gira; (BRUNO, 1997). 

 Brailindo: Material muito simples, possui uma régua, tem furos 

que formam grupos de seis em seis, separados por uma linha. Cada grupo 

representa uma célula braile. Acompanham pinos que poderão ser 

encaixados para formar letras e palavras. O corte em um dos cantos deverá 

ficar voltado para cima; (BRUNO, 1997). 

 Brailito: Com este brinquedo a criança poderá iniciar de forma 

muito simples o contato com as letras do alfabeto braile. Estas letras são 

representadas por pequenos retângulos lado a lado no espaço existente na 

embalagem, a criança pode formar palavras, iniciando o aprendizado do 

braile de forma lúdica e divertida. Podemos estimulá-la a conhecer muitos 

objetos pelo nome, uso e função e representar esses nomes em braile; 

(BRUNO, 1997). 

 Reglete: Consiste em duas placas de metal ou plástico, fixas de 

um lado com dobradiças, de modo a permitir a introdução do papel. A placa 
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superior funciona como a primitiva régua e possui os retângulos vazador 

correspondentes ás células braile. No Reglete escreve-se da direita para a 

esquerda na sequência normal das letras; (MARTIN, 2003). 

 Máquina de datilografia Braille: Conta com seis teclas para 

produção dos símbolos. O papel é enrolado e vai deslizando sempre que 

pressionado o rolo com a tecla de mudança. O toque de uma ou mais 

teclas, simultaneamente produz a combinação dos pontos em relevo, 

correspondentes aos símbolos desejados; (AMORIM, 2009). 

 Material para trabalhar cálculos: Soroban, neste foram feitas 

adaptações para o uso do deficiente visual. Passam a ser com cinco contas 

por eixo, e foi colocada uma borracha compressora a fim de que as contas 

permaneçam fixas permitindo a leitura tátil. (BRASIL,2006). 

Com certeza todos esses materiais alistados possibilitam ao profissional 

que trabalha com os deficientes visuais desenvolver um trabalho com mais 

eficiência e de fato inclusivo, algo fundamental ao educador no exercício 

de sua profissão. (BRASIL, 2006). 
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4 O DEFICIENTE VISUAL NA SALA DE AULA DO ENSINO REGULAR E NA SALA 

DE RECURSOS 

 
A inclusão parte de uma filosofia segundo a qual todas as crianças podem 
aprender e tomar parte nos acontecimentos da escola e da vida da 
comunidade. 
Valoriza-se a diversidade, existe a crença de que a diversidade fortalece a 
classe e proporciona a todos os seus membros uma maior oportunidade de 
aprendizado. (STAIMBACK, 1999) 

 
A diferença entre o sistema de inclusão e o antigo princípio de integração 

é que as escolas e a educação devem ser planejadas para se adequar ao estudante, 

e não ao contrário, os estudantes se adequarem ao sistema educacional (UNESCO, 

1994). 

O Brasil tem progredido no atendimento educacional integrado e na criação 

da Imprensa Braille, mas, os serviços educacionais presentes ainda estão longe de 

dar impulso a real integração e a inclusão com qualidade do deficiente visual no 

sistema geral do ensino. Infelizmente temos no sistema professores sem condições 

instrumentais básicas e didáticas para o desenvolvimento da tarefa, pedagógica e falta 

de professores habilitados para a área da deficiência visual, o professor necessita 

saber além da organização do aprendizado precisa ter o conhecimento de que a 

construção do conhecimento das crianças deficientes visuais se coloca em ordem por 

um caminho diferente daquele que é vidente. O professor da sala de recursos 

necessita de domínio do Sistema Braille, para ajudar o aluno deficiente visual. 

(BRASIL, 2006). 

A sala de recursos é um ambiente pedagógico com equipamentos e 

recursos adaptados as necessidades especiais do aluno, geralmente são mantidas 

em escolas da rede pública onde um professor especializado complementa o 

atendimento educacional, oferecendo tarefas específicas no caso desses alunos, este 

atendimento é em horário contrário ao da aula em classe comum. Muitos educadores 

em geral não querem assumir a responsabilidade de ter um aluno com deficiência 

visual, tem medo de assumir a responsabilidade pelo aprendizado dos deficientes. 

Tais professores, com frequência, procuram ajuda do professor da sala de recursos 

para atividades e responsabilidades que não cabem a estes. Esses educadores 

tendem ainda a confiar que existe uma solução milagrosa para facilitar o aprendizado 

dos alunos deficientes visuais e resolver as suas dificuldades, mas os especialistas 

não conhecem essa solução mágica. (BRASIL, 2006). 
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A criança que vê incorpora hábitos de escrita e leitura desde muito cedo, 

no entanto o Sistema Braille não faz parte do dia-a-dia da criança cega, elas só tomam 

contato com a leitura e escrita no período escolar, essa dificuldade pode trazer 

prejuízos e retardos no processo de alfabetização. Independentemente da concepção 

pedagógica adotada pela escola, não se pode descuidar do desenvolvimento integral, 

a utilização de técnicas e recursos específicos para o processo de aprendizagem da 

leitura e escrita pelo Sistema Braille. (BRASIL, 2006). 

Desde que nasce até a etapa escolar a criança com deficiência visual pode 

apresentar atraso em seu desenvolvimento, por isso necessita atenção específica. 

Não é incomum se perceber a falta de preparo do professor que desconhece as 

necessidades da criança nesse período. É essencial que o profissional esteja o mais 

preparado possível para realizar uma tarefa que proporcione bons resultados. É de 

grande valia que o professor da sala de aula regular de forma direta e franca provoque 

a ideia de que todos os colegas de sala de aula poderão se revezar para ajudar o 

colega deficiente visual e fazê-lo entender que isso é gratificante e contribuirá para o 

bom desempenho de toda a sala (ORMELEZI, 2000). 

Seja qual for a postura pedagógica que o alfabetizador de crianças cegas 

for usar, ele precisa entender que elas precisaram de mais tempo para absorver 

habilidades sensório-motores, simbólicas e pré-operatórias. Em geral, utilizam-se os 

dedos indicadores para realizar a leitura em braile, deslizando-os ligeiramente da 

esquerda para a direita. A postura corporal é importante: deve-se manter a coluna 

vertebral numa posição adequada; os braços devem estar simétricos em relação ao 

papel; a pressão sobre os pontos deve ser suave para evitar que os mesmos sejam 

apagados. Busca-se evitar o movimento de cima para baixo, ou vice-versa, ou os 

movimentos rotatórios; tais tendências mostram-se muito evidentes em crianças muito 

novas ou em adultos que perderam a visão e precisam ser treinados para que sejam 

extintas (PIÑERO et al., 2003).  

Geralmente a escrita braile acontece de forma mais rápida do que a leitura, 

podendo se realizar manualmente ou com uma máquina apropriada para esta 

finalidade. O Ensino Fundamental é uma etapa de grandes modificações na vida de 

qualquer criança. A partir desta fase, a escola torna-se a principal atividade social, 

momento em que começam as cobranças para que o aluno domine habilidades como: 

a leitura, a escrita, o cálculo, entre outras. Essa mesma realidade aplica-se às crianças 

com deficiência visual, com a diferença de que estas últimas careceram de alguns 
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recursos para que atinjam os mesmos critérios de aprendizagem de seus colegas de 

classe (BRASIL, 2006). 

Aos líderes políticos cabe parte da responsabilidade de prover tais recursos  

promovendo oportunidades para que os profissionais da educação ampliem seus 

conhecimentos e tenham maior acesso aos materiais didáticos adaptados para o 

deficiente visual, mas os educadores não podem ficar em uma zona de conforto, 

esperando que essas ferramentas caminhem até eles, tanto o professor da sala 

regular e o da sala de recursos precisam trabalhar em parceria buscando ampliar seus 

conhecimentos, usando uma didática interessante, equilibrada e com bom senso, para 

que os resultados sejam positivos, transformando alunos especiais, seja deficiente 

visual  ou outra deficiência em homens capazes, confiantes e realizados. Esta missão 

é de todos, família, escola e sociedade, que juntos, na busca de conhecimento e 

preparo, chegarão ao resultado satisfatório a todos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS/CONCLUSÃO 

 

Frente a todas as questões colocadas e pensando a educação como um 

processo amplo que envolve a família a escola e a sociedade é imprescindível 

entender que nenhuma criança obtém resultados satisfatórios se não for atendida de 

acordo com suas necessidades específicas. 

Pesquisas comprovam que a deficiência visual por si só não acarreta 

dificuldades cognitivas, emocionais e de adaptação social, portanto um dos aspectos 

apontados foi a importância de o profissional que atende tais alunos ser conhecedor 

e ter acesso aos vários materiais adaptados as necessidades de tais alunos, ainda 

mais importante que ter e usar tais materiais é refletir nas novas crenças que pregam 

a inclusão e estar pronto para revisar seus planos, admitir erros e estar convencido 

do potencial do aluno deficiente visual. Finalmente a pesquisa buscou esclarecer que 

tal trabalho por mais difícil que possa ser e por vezes até frustrante jamais será 

desinteressante. 
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