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AS DIFICULDADES DA ALFABETIZAÇÃO DE DEFICIENTES VISUAIS NOS 

ANOS INICIAIS 

 

1. RESUMO 

O presente trabalho consiste na investigação didática através de textos 

bibliográficos no qual demonstra as dificuldades dos alunos deficientes visuais ao se 

alfabetizarem nas escolas de ensino regular. Tendo como pressuposto que a 

inclusão de alunos com necessidades especiais é amparada por leis e decretos, 

onde o aluno deve ter uma metodologia diversificada com recursos tecnológicos e 

que os auxiliem na alfabetização, como o Braille. 

Os alunos com necessidades educacionais especiais, ao ser educado com 

os demais alunos, apropriam-se da oportunidade de se preparar para a vida na 

sociedade e aprendem atuar e agir no mundo. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Nas escolas de 1º e 2º ciclo era impossível discutir a possibilidade de educar 

alunos deficientes dentro da sala de aula com os demais alunos, mas atualmente o 

tema inclusão é um assunto que vem crescendo no âmbito educacional e de certa 

forma deixando os professores desprevenidos em relação à alfabetização dos 

mesmos, seja deficiente mental, físico, auditivo ou visual. Atualmente há um excesso 

de leis e discursos que sustentam a Educação Inclusiva, mas essas leis não têm 

contribuído para a sua consolidação na prática.  

Mesmo com todos os recursos tecnológicos e leis de inclusão, existe 

crianças, jovens e adultos que não frequentam a escola e quando frequentam fazem 

o supletivo, estudam no máximo três anos e saem sem serem alfabéticos. Os 

materiais para ensinar a ler e a escrever parecem não suprirem as necessidades 

especiais e geralmente professores graduados não recebem formação especial para 

lidar com alunos deficientes visuais.  

 

3. OBJETIVOS 

- Apurar os problemas existentes para alfabetizar crianças portadoras da 

deficiência visual nos anos iniciais; 

- Investigar se há uso do Braille na alfabetização; 



- Analisar a formação dos docentes que possuem uma sala com aluno 

deficiente visual e; 

- Pesquisar se com o aluno portador da deficiência visual há realmente 

inclusão no âmbito escolar. 

 

4. METODOLOGIA 

Utilizou-se, até o presente momento, de uma pesquisa bibliográfica, a qual 

possibilitou embasamento teórico, pois, como afirma Lakatos e Marconi (2008, p. 

25), “o estudo da literatura pertinente pode ajudar a planificação do trabalho, evitar 

duplicações e certos erros, e representar uma fonte indispensável de informação, 

podendo até orientar as indagações”. Posteriormente há a necessidade de uma 

pesquisa de campo para coletar dados sobre o uso do Braille na alfabetização, 

segundo Lakatos e Marconi (2008, p. 186) “[...] pesquisa de campo é aquela 

utilizada com o objetivo de conseguir informações acerca de um problema, para o 

qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese que se queria comprovar, e ainda 

descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles”. Como instrumento de coleta 

de dados, irei utilizar um questionário aberto, pois, conforme Lakatos e Marconi 

(1996, p. 88) “[...] é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série 

ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença 

do entrevistador”. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para a realização desse trabalho percorremos várias fontes de pesquisa de 

diferentes autores para conseguirmos identificar o problema de alunos deficientes 

visuais que não conseguem se alfabetizarem na idade certa. Vale ressaltar que o 

sistema Braille foi criado por um deficiente visual chamado Louis Braille na França, 

no qual sua invenção percorreu o mundo todo, trazendo consigo a possibilidade de 

alfabetizar criança na idade certa.  

O aluno ao ser inserido no processo de alfabetização deve estar a todo o 

momento em desenvolvimento e o docente cuidadosamente observando e 

estudando a melhor forma de alfabetizá-lo não esquecendo do sistema Braille. Pois 

durante essas pesquisamos percebemos que o uso do Braille é fundamental na 

alfabetização dos mesmos, confirma Salete (2006, p.60) “[...] as atividades 

individuais de manuseio e a utilização de recursos específicos como reglete, punção, 



acesso ao código braile e ao texto em braile deverão ser priorizadas no contexto 

escolar”.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados parciais encontrados foram que, em várias faculdades e 

universidades o curso de Pedagogia possui em sua grade curricular a Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS), utilizado pelos deficientes auditivos, mas dificilmente 

encontramos uma faculdade que possui, em sua grade, o Braille, até mesmo uma 

especialização. Vale ressaltar que o sistema Braille é fácil de ser entendido por parte 

dos educadores, simples e rápido para dar todo apoio aos alunos deficientes visuais, 

sem contar que a leitura é visual. Vale ressaltar que há cursos on-line e oficinas que 

possibilitam o aprendizado dos professores. Os alunos deficientes visuais têm a 

mesma capacidade que qualquer aluno do sistema educacional. A diferença é que 

os recursos utilizados precisam ser modificados para que haja um avanço na escrita 

e na leitura. O docente, ao alfabetizar uma criança deficiente visual precisar 

melhorar os métodos e fazer várias tentativas de ensino. Confirma Dias (2007, p.37) 

“Os alunos cegos e com baixa visão têm as mesmas potencialidades que os outros, 

pois a deficiência visual não limita a capacidade de aprender”.  
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