
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: INCLUSÃO DE ALUNOS CEGOS NA REDE REGULAR DE ENSINOTÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: DIREITOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE DIREITO FRANCISCO BELTRÃOINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): LUAN PATTEL CARDOSOAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): SALETE CASALI ROCHAORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): DANIELA URIO MUJAHED, ROSELI TERESINHA MICHALOSKI ALVESCOLABORADOR(ES): 



INCLUSÃO DE ALUNOS CEGOS NA REDE REGULAR DE ENSINO 
 
Resumo: O artigo objetivou discutir a importância da inclusão de estudantes cegos no Ensino Médio 
como direito fundamental à inclusão em cumprimento à Lei da Acessibilidade, Lei nº 10.098 de 
dezembro de 2000 e pela Lei nº 13.146 de 6 de julho de 2015. A pesquisa foi bibliográfica com estudo 
de caso. A amostra foi selecionada de forma aleatória, com apenas três alunos cegos e um professor 
cego, do colégio estadual Beatriz Biavatti, no município de Francisco Beltrão – Pr. Constatou-se que 
que a inclusão se torne efetiva é preciso além dos investimentos em infraestrutura, capacitação de 
profissionais, adequações curriculares, e acima de tudo, a inclusão pedagógica e atitudinal.  
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INTRODUÇÃO  

 

Esta pesquisa surgiu da necessidade de entender o papel da inclusão dos 

deficientes visuais no Ensino Médio e verificar como acontece o processo inclusivo, 

no sentido, de assegurar a acessibilidade para todos na educação básica. A inclusão 

é tema discutido pelo viés da interdisciplinaridade existente entre as diferentes 

cadeiras do curso de Direito o que instiga a busca pelo entendimento do processo 

inclusivo na garantia dos novos direitos, entre os quais, a o direito a acessibilidade. 

O desafio desta pesquisa é discutir a importância da inclusão de deficientes visuais 

no sistema educacional de forma a atender os requisitos legais da acessibilidade e à 

transformação axiológica do status quo vigente.  

Historicamente os deficientes visuais foram escondidos e mutilados 

socialmente, sem gozar de nenhum direito. Na contemporaneidade, a luta por novos 

direitos oportunizou a inclusão de estudantes cegos nos diferentes níveis de ensino, 

incluindo, o Ensino Médio, de forma que foi sancionada a Lei da Acessibilidade, Lei 

nº 10.098 de dezembro de 2000 e pela Lei nº 13.146 de 6 de julho de 2015. 

No decorrer da pesquisa apresenta-se questões pontuais da inclusão e o 

resultado da pesquisa realizada com três alunos cegos e um professor, da escola 

Estadual Beatriz Biavatti no município de Francisco Beltrão, Paraná. 

 

OBJETIVOS 

 

 A presente pesquisa tem por objetivo: 

a) Discutir o papel da inclusão social na formação e efetivação de Direito;  

b) Caracterizar as evoluções e dificuldades no processo inclusivo contemporâneo;  

c) Analisar o processo de inclusão para cegos no município de Francisco Beltrão, 

Paraná. 



 

METODOLOGIA  

 

O método de pesquisa adotado é o materialismo histórico dialético que de 

acordo com Triviños (1987, p. 51) busca “explicações coerentes, lógicas e racionais 

para os fenômenos da natureza, da sociedade e do pensamento”, em específico o 

caso da inclusão na rede estadual, no município de Francisco Beltrão. 

Compreender a dialética e a prática social dos agentes da acessibilidade 

procurando a interconexão, interdependência e a interação dos direitos de 

acessibilidades para portadores de necessidades especiais é a meta desta 

pesquisa. A presente pesquisa é do tipo qualitativo com estudo de caso. Para 

Triviños (1987, p. 133) o estudo de caso é “uma categoria de pesquisa cujo objeto é 

uma unidade que se analisa profundamente”.  

O instrumento de pesquisa foi um questionário semiestruturado composto por 

questões abertas e fechadas aplicadas a três alunos e um professor que possuem 

deficiência visual na rede regular de ensino. A pesquisa foi realizada no município de 

Francisco Beltrão, Paraná, no colégio Estadual Beatriz Biavatti, no mês de julho. A 

seleção da amostra foi aleatória e os entrevistados foram identificados com letras do 

alfabeto, preservando a sua identidade. 

 

HISTÓRIA DA INCLUSÃO DOS ALUNOS CEGOS 

 

A primeira escola para cegos foi fundada em Paris, em 1784, por Valentin 

Haüy. Um de seus discípulos, Louis Braille, que perdeu a visão aos três anos de 

idade, criou um sistema de leitura tátil, que além das letras tinha também números e 

anotações musicais. Segundo Fontana (2004, p.02): 

 

A ferramenta de educação de cegos mais conhecida é a escrita braile. A 
escrita braile foi criada na França, por Louis Braille, no século XIX, e, ainda 
que poucos o saibam, o Brasil foi um dos primeiros países a adotar o 
sistema, impulsionado pelo médico francês a serviço da corte brasileira, Dr. 
Xavier Sigaud, que, com o apoio de D. Pedro II, foi um dos fundadores e o 
primeiro presidente do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, inaugurado no 
Rio de Janeiro em 17 de setembro de 1854, e que viria, mais tarde, a tornar-
se o Instituto Benjamin Constant, referência nacional para a inclusão de 
pessoas com deficiência visual. 

 



Com o impulso dado pelo sistema Braille, surgiram na Europa diversas 

escolas para cegos, alguns notáveis, como a inglesa St. Dunstan, que dava ênfase 

aos aspectos psicológicos dos alunos. Seguiu-se a criação, nas escolas públicas, de 

classes especiais para crianças cegas, a primeira das quais foi fundada nos Estados 

Unidos em 1900. A Perkins School, de Boston, conseguiu um feito extraordinário 

com a educação primorosa de Helen Keller, cega, surda e muda aos 19 meses de 

idade, que conseguiu graduação superior e escreveu diversos livros sobre a 

educação de pessoas com deficiência. A partir de então vários livros em Braille 

proliferaram a tal ponto que a National Library for the Blind, em Westminster, 

Inglaterra, conta com um acervo de milhares de volumes.  

Vale ressalvar que tem diversos tipos de cegos, ou seja, é considerado cego 

o comprometimento parcial (de 40 a 60%) ou total da visão. Não são deficientes 

visuais pessoas com doenças como miopia, astigmatismo ou hipermetropia, que 

podem ser corrigidas com o uso de lentes ou em cirurgias. 

Segundo critérios estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 

os diferentes graus de deficiência visual podem ser classificados em: 1 º Baixa visão 

(leve, moderada ou profunda): compensada com o uso de lentes de aumento, lupas, 

telescópios, com o auxílio de bengalas e de treinamentos de orientação. 2º Próximo 

à cegueira: quando a pessoa ainda é capaz de distinguir luz e sombra, mas já 

emprega o sistema braille para ler e escrever utiliza recursos de voz para acessar 

programas de computador, locomove-se com a bengala e precisa de treinamentos 

de orientação e de mobilidade. 3º Cegueira: quando não existe qualquer percepção 

de luz. O sistema braile, a bengala e os treinamentos de orientação e de mobilidade, 

nesse caso, são fundamentais.  

O diagnóstico de deficiência visual pode ser feito muito cedo, exceto nos 

casos de doenças degenerativas como a catarata e o glaucoma, que evoluem com o 

passar dos anos. 

Na história brasileira houve casos que repercutiram no judiciário brasileiro, na 

qual algumas pessoas deficientes tiveram que pleitear seus direitos que não 

estavam sendo respeitados como nessa jurisprudência de São Paulo: 

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À EDUCAÇÃO. DEFICIENTE 
VISUAL. NECESSIDADE DE PROFESSOR ESPECIALIZADO EM 
LINGUAGEM BRAILE. POSSIBILIDADE. Trata-se de recurso visando a 
concessão de tutela antecipada consistente na obrigação de a Fazenda 
Pública do Estado de São Paulo fornecer um professor auxiliar 



especializado em conhecimento da linguagem braile, para lhe dispensar 
atenção e cuidados de forma individual em decorrência da deficiência visual 
de que é acometida ("Atrofia Retiniana"). Exegese do disposto nos artigos 
6º, 205, 206 e 227 da Constituição Federal, artigo 279 da Constituição 
estadual e Lei 7853/89. Recurso provido. (TJ-SP - AI: 
20382074920148260000 SP 2038207-49.2014.8.26.0000, Relator: Nogueira 
Diefenthaler, Data de Julgamento: 12/11/2014, 5ª Câmara de Direito 
Público, Data de Publicação: 12/11/2014). Acesso em 09 de julho de 2015 
no site www.Jusbrasil.com.br. 

 

 Nesse mesmo ano, ainda tem-se dificuldades, de haver certa tolerância de 

inclusão, e novamente o direito foi negado, parando no judiciário para resolver: 

 
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PROCESSUAL CIVIL, 
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ALUNO PORTADOR DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS. DIREITO À EDUCAÇÃO. NECESSIDADE 
DE MONITOR PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. OBRIGAÇÃO DO 
ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL AO ACESSO E PERMANÊNCIA NA 
ESCOLA. 1. Nos termos dos artigos 205 e 206 da Constituição Federal, a 
educação constitui direito de todos e dever do Estado, devendo ser 
observada a igualdade de condições para o acesso e a permanência na 
escola. 2. O Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação asseguram, na rede pública de ensino, atendimento 
educacional especializado às crianças portadoras de necessidades 
especiais. 3. Estando demonstrado nos autos que o menor necessita de 
monitor qualificado para atender suas necessidades durante o período de 
sua permanência na Unidade de Ensino, a viabilização do referido 
profissional pelo Estado é medida que se impõe, não configurando tal 
determinação incursão do Poder Judiciário na esfera administrativa. 4. 
Ateoria da reserva do possível só tem aplicação quando fundada em prova 
pré-constituída da inexistência de recursos financeiros, o que não se 
verificou nos autos. 5. Recurso voluntário e remessa de ofício conhecidos e 
desprovidos. (TJ-DF - APO: 20120110538495, Relator: CARLOS 
RODRIGUES, Data de Julgamento: 22/04/2015, 5ª Turma Cível, Data de 
Publicação: Publicado no DJE : 15/05/2015 . Pág.: 152). Acesso em 09 de 
julho de 2015 no site www.Jusbrasil.com.br. 

 

Portanto, destacado na jurisprudência brasileira, o direito fundamental à 

educação, incluindo a pessoa portadora de deficiências visuais. 

  

DA PESQUISA DE CAMPO 

 

Chegando à escola, percebe-se a linha guia tátil, sendo que por esta o aluno 

anda por toda a escola. Encontra-se, ainda, uma biblioteca com várias coleções de 

livros em braile e algumas obras digitalizadas para ser leitura através dos 

computadores. Além das obras existentes os estudantes podem requisitar obras aos 

professores que poderão recorrer ao CAEDV – Centro de atendimento especializado 

ao deficiente visual que reproduz a obra em braile.  



A escola possui uma cozinha para ensinar os alunos cegos a aprender 

preparar seus alimentos com o objetivo de independência alimentar.  Nas sals de 

aula existem quatro alunos cegos com um professor conduzindo e ensinado. Todos 

os alunos portadores de deficiência visual usam computadores que possuem o 

programa jaws 2013 para ler provas e atividades. O programa Mac Daisy lê os livros 

e permite acesso à internet. Esse sistema também tem atividades. Também, contam 

com o NVDA - com a voz de Raquel -, para os alunos estudarem em casa e fazer 

atividades e deveres. Segundo a professora F que leciona para uma turma de 

deficientes visuais, afirma que: “leciono para alunos cegos e percebo que eles 

aprendem mais com o sistema braille, sendo que digitam e usam mais o sistema tato 

se tornando mais desenvolvidos, porém esse sistema está ficando no passado, 

sendo que o programa Mac Daisy está muito mais moderno lendo livros e 

acessando a internet”. 

Esses alunos recebem materiais do Ministério da Educação, específicos para 

ser lido e aprendido pelos sistemas de computadores e também de forma tradicional 

que é pelo braile. Os estudantes são preparados para o mercado de trabalho, e 

segundo a professora F: 

 

Na questão de trabalho há uma grande dificuldades para cumprir a lei por 
empresas, pois precisa de mão de obra qualificada, que no momento tem 
alunos aprendendo e se especializando para isso, porém o trabalho é longo 
para alcançar, e apenas incluir sem mão de obra qualificada não é o 
caminho adequado preparamos os alunos para fazerem a diferenças em 
seus trabalhos e em suas vidas. 

 

Existe preocupação da escola em educá-los para autonomia e independência 

bem como para servirem de mão de obra ao mercado. A professora afiram que:  

 

o frigorífico de aves aqui em nossa cidade é quem mais emprega sendo que 
lá tem empregados como pessoas portadoras de DA (deficiente auditivo), 
DM (deficiente mental), e DV (deficiente visual), esses cegos correspondem 
os serviços que preencheram, e não estão inclusos apenas por incluir, mas 
fazendo a diferença essencial mesmo sendo pessoa cega. 

 

Os alunos cegos pesquisados encontram-se com entre 17 e 21 anos de idade 

dedicam seu tempo no seu desenvolvimento educacional.  

Quando indagado o aluno E que estuda no curso de Formação de Docentes, 

o que é inclusão social ele respondeu: “inclusão seria a inserção em todo o contexto 

da sociedade, sendo que nossa escola possui acessibilidade com linhas guias, para 



chegar com freqüência em nossa escola”. Ainda quando perguntado para ele se as 

ruas são acessíveis ele afirmou que: “nem todas, praticamente 90% (noventa por 

cento) das ruas são inadequadas e, além disso, sempre tem um mal-educado que 

estaciona em cima das calçadas”. A lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, 

assegura em seu Art. 1º.  

 

[...] normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das 
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a 
supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no 
mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de 
transporte e de comunicação.  

 

A inclusão está sendo realizada de forma insipiente, porém as ruas e 

calçadas para portadores de deficiência visual são inadequadas pois, não existe 

fiscalização na cidade visando o atendimento dos requisitos legais. 

A escola com seus profissionais procura desenvolver integralmente a 

capacidade dos alunos. O aluno E afirma: “no início fiz atividades para trabalhar a 

coordenação motora, sendo que as primeiras letras do Braille minha professora fez 

atividades com bolinhas de sagu, para desenvolver o tato”. Ainda, quando indagado 

sobre o que poderia ser pensado para que a inclusão aconteça em todos os espaços 

públicos e privados, ele salientou: “poderia ser pensado um equipamento que sirva 

para o cego saber onde é o ponto de ônibus que ali deverá descer”.  O Art. 16 da Lei 

nº 10.098 dispõe: “os veículos de transporte coletivo deverão cumprir os requisitos 

de acessibilidade estabelecidos nas normas técnicas específicas”. Não obstante, 

esse problema não foi resolvido, sendo que pessoas cegas sofrem com essa 

questão que precisa ser apurada e resolvida. 

Constata-se que pelo processo de ensino e aprendizagem o aluno cego 

adquire sua independência e supera suas dificuldades. Portanto, as cidades 

precisam se adequar a legislação tornando-se acessíveis.  

O aluno A afirma que: “inserir a pessoa com deficiência nos diferentes 

contextos, educacional, social, digital, e etc. a fim de proporcionar-lhe o pleno 

desenvolvimento e o exercício da cidadania e autonomia”. Este estudante revela que 

as novas edificações estão sendo adequadas para a acessibilidade com calçadas 

adaptadas e equipamentos que auxiliam na locomoção como sinalizações em 

braille. Ainda, ele aprende, também, fazendo uso da informática. Quando indagado 



sobre a Lei da Acessibilidade ele afirma: “é a lei 10.098/2000, essa lei trata da 

prioridade de atendimento, bem como das adaptações”. 

Os alunos cegos conhecem a Lei e seus direitos e se esforçam para 

conhecerem a legislação que os defende. Ainda, quando perguntado para A sobre o 

que poderia ser pensado para mudar a realidade do aluno portador de necessidade 

especial visual, ele respondeu: “poderia ser feito campanhas de conscientização, 

cumprimento da lei, formação de profissionais qualificados para esse ramo, 

arquitetos e engenheiro especializados em adaptações em construções novas.” 

Percebe-se que se faz necessário o cumprimento da legislação em vigor 

visando melhorar as condições de acessibilidade em todos os espaços.  

No município de Francisco Beltrão – PR, já existe algumas adequações no 

centro da cidade e em alguns bairros, porém precisa ser melhorado, pois para uma 

sociedade inclusiva a cidade precisa ser inclusiva. 

Para o aluno C  

 

a inclusão é estar incluído numa família, grupo de amigos, escola, igreja, ou 
seja, é estar fazendo parte de um importante grupo”, porém na opinião 
desse aluno diz que a inclusão não está atendendo as expectativas 
primordiais, pois segundo ele: “o processo é longo e requer interesse de 
todos para que realmente ocorra. É necessário todo tipo de investimento, 
que ainda não foi feito. 

 

Para que a acessibilidade aconteça de fato é necessário atitudes de inclusão 

e, para tanto, faz-se necessário uma sociedade culturalmente inclusiva que incentive 

e exija atitudes e ações de acessibilidade no sistema educacional, ambientes físicos 

adaptados e leis compatíveis para a inclusão.  

Quando indagado o professor sobre  o trabalho de inclusão, destacou-se:  

 
O processo de inclusão está se desenvolvendo e avançando pouco, porém 
está aperfeiçoando, pois nem todos os professores tem formação para lidar 
com esse tipo de deficiência, sendo que os professores fazem o máximo 
para garantir a aprendizagem com qualidade. Os professores vão 
estudando e aperfeiçoando para melhorar o processo de inclusão. 

 

O professor demonstrou que o processo de inclusão está acontecendo de 

forma lenta mas, que o corpo docente vem se especializando para atender a 

multiplicidade e a pluralidade cultural que chega no meio escolar.   

Para o professor inclusão: “significa incluir a pessoa com deficiência na 

sociedade ou na educação, porém o termo exclusão é bem mais abrangente e 



podemos usar outras áreas”. Aos poucos as ações inclusivas estão acontecendo. 

Porém, existe a necessidade de laboratórios especializados para alunos cegos como 

ressalta o professor: “parcialmente há acessibilidade, mas estamos longe ainda de 

termos uma acessibilidade de verdade, aprendi no instituto Santa Luzia em Porto 

Alegre no método tradicional de ensino, e dando aula percebi isso”. 

Todo aluno cego tem direito a materiais adaptados, como livros didáticos 

transcritos para o braille ou a reglete para escrever durante as aulas. Antecipa a 

adaptação dos textos junto dos educadores responsáveis pela sala de recursos, que 

contam com máquinas braile, impressora e equipamentos adaptados. 

Vale lembrar que, de acordo com o Decreto Nº 7.611, DE 17 de novembro de 

2011, o estado tem o dever de oferecer apoio técnico e financeiro para que o 

atendimento especializado esteja presente em toda a rede pública de ensino. Mas 

cabe ao gestor da escola e às Secretarias de Educação a administração e o 

requerimento dos recursos para essa finalidade. 

Oferecer ambientes adaptados, com sinalização em braile, escadas com 

contrastes de cor nos degraus, corredores desobstruídos e piso tátil, é mais uma 

medida importante para a inclusão de deficientes visuais. O entorno da escola 

também deve ser acessível, com a instalação de sinais sonoros nos semáforos e 

nas áreas de saída, de veículos, próximas da escola. Nessa escola, visivelmente 

está quase totalmente adaptada faltando apenas alguns espaços físicos serem 

mudados e aperfeiçoados. 

Percebe-se que são poucas pessoas cegas estudando, isso é uma causa de 

ter poucos cegos na comunidade. Sabe-se que no Brasil muitas escolas não estão 

adaptadas para atender alunos com deficiências visuais, e que negam direitos a 

essas pessoas, excluindo-os socialmente e deixando-os sem oportunidades de seu 

direito fundamental. 

O Brasil é formado pelo pluralismo social e que a consciência a vontade de 

utar por direitos dessas minorias, deve ser assumida por toda sociedade.  

A educação é o melhor caminho para as pessoas portadoras de necessidades 

especiais visuais se libertarem da exclusão, porém algumas pessoas ignoram esta 

parcela social. 

 Quando indagado o professor D sobre o que poderia ser pensado para 

melhorar o processo de inclusão de pessoas cegas na rede regular de ensino, ele 



destacou: “é só a lei ser realmente efetivada, pois direito já existe, porém basta ser 

efetivo”. 

O problema que esse professor levantou deve ser levado em consideração, 

pois não adianta apenas incluir a pessoa com deficiência visual e sim assegurar que 

ela tenha a mesma aprendizagem dos demais estudantes, pois se não for assim, a 

inclusão seria apenas social e não educacional tendo a mesma proporção de 

aprendizagem dos demais. Além disso, precisa ser aplicado a lei de forma certa, que 

mudará a sociedade, atendendo os direitos precisos para os cegos.  Segundo Paulo 

Freire (2011, p. 70): 

 
Há uma relação entre alegria necessária à atividade educativa e a 
esperança. A esperança de que o professor e alunos juntos podemos 
aprender, ensinar, inquietar-nos, produzir e juntos igualmente resistir aos 
obstáculos a nossa alegria. [...] 

 

A inclusão de alunos cegos é nova em escolas, porém depende realmente do 

esforço de cada aluno cego de incluir-se na sala de aula, não apenas socialmente, 

mas em termos de aprendizagem e desenvolvimento. As escolas estão se 

esforçando cada vez mais em atender melhor os portadores de necessidades 

especiais visuais, porém depende do desempenho de cada aluno da inclusão, da 

sociedade e efetivação de novas leis, construindo um caminho reflexo de superação, 

direito e implantação de novos direitos educacionais que ainda estão em andamento 

para desenvolver-se. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir da pesquisa é possível afirmar que a preocupação maior dos agentes 

sociais portadores de deficiência visuais em Francisco Beltrão é aplicar a lei em 

termos de melhoras da estrutura física, educacional e social para a inclusão de 

pessoas cegas.  

Outras pessoas estão envolvidas na inclusão dos alunos cegos. Portanto, 

constatou-se que muitos lutam por seus direitos, e incluídos, pois não basta apenas 

a lei, porém a inclusão que a sociedade da à pessoa portadora de necessidades 

visuais.  As escolas particulares lutam juntamente com a pública por educação de 

qualidade.  



Portanto, a posição de um aluno da inclusão é importante para a construção 

de uma sociedade mais justa condição econômica, social, cultural e política para um 

mundo mais fiel a justiça da dignidade da pessoa humana, com um direito primordial 

que é a educação. 
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