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1- INTRODUQÃO

1.1 JUSTIFICATIVA

Observa-se que grande parte dos pais que possuem
filhos portadores de deficiencia visual preferem que os
mesmos estudem em escolas especializadas.

Tambem observa-se que existem professores que não
se encontram preparados para trabalhar com crianças excepci
onais.

Estas duas posturas incentivaram a execução deste
trabalho: a necessidade de esclarecimento aos pais e pro
fessores, que se encontram nas situaçoes acima fe~o poste
rior intercambio que deve existir entre ambos.

Muitas pesquisas foram realizadas na area de edu

caçao especial, numa busca incessante de informaçoes que
pudessem auxiliar na integração do deficiente visual em es
colas regulares. ':~

O presente estudo visa coletar informaçoes rele
vantes, dentro da bibliografia especializada, que conduzam
a_um aperfeiçoamento sistemático do trabalho de integração,
pois a forma pela qual se vem trabalhando com o deficiente
visual na escola e com a familia tem-se mostrado bastante
empírica.

Espera-se
possa ser revertido
os pais quanto para
cola deve funcionar

que o montante das informaçoes obtidas
em uma pratica diferenciada tanto para
professores, considerando-se que a es
como agente centralizador de todas as

trocas que possam existir nos diferentes niveis, e que



estas trocas vao constituir o nucleo facilitador da integra
cao do deficiente visual no ensino regular.

1.2 FORMULAÇÃO DO PRoBLEMA

Quais os fatores relevantes na integração do de
ficiente visual no ensino regular?

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo geral

Analisar os fatores relevantes na integração do
deficiente visual no ensino regular.

1.3.2 Objetivos especificos

a) Estabelecer a importancia do papel da escola
como transmissora de informaçao aos pais;

\

\;.

b) Caracterizar a dinamica familiar como agente
facilitador da integracao do deficiente vi
sual no ensino regular.

1.4 DEFINIÇÃO DE TERMos

DEFICIENTE VISUAL OU CEGO: criança que apresenta perda to
tal, ou apresenta um residuo minimo,e que precisa
do auxilio do sistema Braille, de metodos, meios
e/ou materiais especificos para que possa desen
ver-se educacionalmente.

D1uÃu1cA FAMILIAR£ modificações nas Constelações familia
res cujo realinhamento dos individuos provocam
uma redefinição de seus papéis.
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Ensino REG
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SPECIAL: metodo educacional especial e dirigido
aos individuos que necessitam de orientação e ide
recursos especiais para alcançarem um rendimento
maximo de suas potencialidades e que _nao podem
beneficiar-se apenas com o ensino regular. ‹

ULARE metodo de educaçao vigente, empregado nas
escolas oficiais e/ou particulares da rede de en
sino escolar.
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2. REYISAO DE LITERATURA

2.1 FATORES RELEVANTES NA INTEGRAÇÃO DO DEFICIENTE VISUALNO ENSINO REGULAR '
A tendência atual da educação especial é procurar

manter a criança junto de sua família, estudando em escolas
regulares e interagindo com crianças do ensino regular.

O programa educacional comum das escolas não ofe
rece serviços especiais aos portadores de deficiências. O
objetivo da educaçao especial é oferecer tais serviços atra
ves de profissionais especializados.

A educaçao especial difere do programa
comum, pois tenta levar em consideração
as diferenças interindividuais e intra
individuais. Não se pode esperar que
educadores comuns, responsaveis .pelo
ensino geral para todas as drianças,su
pram completamente as necessidades es
peciais das crianças excepcionais.1

Convém frisar que a educaçao especial é parte in
tegrante da programação geral da educaçao; em linhas gerais,
segue os mesmos objetivos da educaçao comum, visando possi
bilitar aos excepcionais condiçoes que favoreçam o_ desen
volvimento de suas potencialidades com vistas a auto-reali
zação e integração social.

A educação especial é a que fse ocupa
especificamente da criança excepcional,
e complementa e/ou suplementa o progra
ma da escola regular; Destina-se a duas
categorias gerais de excepcionais: de
ficientes e superdotados, e nao difere
da educaçao comum prevista para os edu
candos do grupo padrao, quer nos seus



9

aspectos filosóficos, quer nos seus ob. . , 'Dgetivos fundamentais.”

Historicamente, a educaçao especial esta funda
mentada na filantropia e no paternalismo e, ainda'hoje,mui¿
tos a vêem como obra social de assistência aqueles que ne
cessitam de amparo e abrigo por suas incapacidades, sejam
elas fisicas, intelectuais ou sensoriais.

2.1.1 1NTEcRAçÃo NA EDUCAÇÃO.ESPECIAL

A Educaçao Especial adota como principios nortea
dores de sua ação pedagogica, a normalização, a integração
e a individualização, pois nao esta preocupada em procurar
no individuo suas deficiências e _inaptidÕes, mas em apro
veitar suas potencialidades, oferecendo meios de desenvolve
las ao maximo.

A normalização, para MILKELSLN, citado por PEREI
RA, não significa tornar o individuo excepcional normal,mas
que lhes sejam dadas oportunidades de vida idênticas às que

\ .

outras pessoas possuem. Deve ser aceito com suas deficiên
cias e tambem orientado a conviver com elas,beneficiando-se
das ofertas de serviço e oportunidades existentes na socie
dade em que vive. Antes de ser expecional, diferente, ele
e pessoa com direitos e deveres iguais aos demais seres hu
manoss precisando que lhe sejam oferecidas as mesmas condi.. _ 3çoes de vida.

A aplicaçao.do principio de normalização no campo
educativo recebe a denominação de integração escolar. Dessa
maneira, a educaçao especial deve se desenvolver, com prio
ridade, dentro do sistema escolar regular.

Nenhum educando deverá estar em centros especiali

zados isolados se e capaz de receber a educaçao especial que
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requer classes especiais, dentro das escolas comuns, e par
tilhar do processo ensino-aprendizagem com os demais alunos
de classe comum.

Entretanto, a integração não visa somente colocar'
o aluno no ensino regular, mas interferir em todos os aspec
tos do sistema educacional.

A integração e um processo que impulsiona a Educa
çao Especial e visa, na medida do possivel, minimizar os so
frimentos e prejuizos individuais familiares, institucionais
e sociais, decorrentes da excepcionabilidade.

segundo KAUEUAN, coTTLItB, AGARD, Kucix, citados

por PEREÍRA, a integração, sob a ótica educacional, envolve^ . ~ . . . 4tres dimensoes: temporal, instrucional e social.
UA integração temporal refere-se ã disponibilida

de ou oportunidade do deficiente permanecer com seus colegas
normais e aos resultados positivos que se espera obter atraz ~ .... . . 5ves das açoes institucionais e sociais."

Tres são as fases que compõem esta integração:' Í _ \fil IQ
a) Pre-integração: preparaçao do ambiente esco

lar no tocante aos aspectos fisicos, humanos
e metodologicos;

b) Integração propriamente dita: a inserção do
l deficiente na escola regular;

c) ;Pos-integração: avaliação dos resultados nas
mudanças de conduta do excepcional.

WA integração
lidade de oportunidades
excepcional encontra no
cilitem seu processo de

instrucional significa a disponibi- 1

e de condiçoes de estímulos flque o
ambiente de classe regular, que fa. . U6ensino-aprendizagem.

Tres condiçoes são exigidas para que ela ocorra:
I

a) Compatibilização das necessidades educacio
nais do deficiente com aquelas ofertadas às
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demais crianças na classe comum;
Habilidade do professor para selecionar estra
tegias:especificas de ensino que oportunizem
ao deficiente atingir os objetivos educacionais propostos aos demais alunos' '9

Garantia da oferta de recursos especiais com
pativeis com as necessidades do processo ensi
no-aprendizagem do excepcional.

A integração social refere-se ao relacionamento. , 7entre o excepcional e seus colegas normais. '
Este processo se da em quatro dimensões:

Proximidade fisica: alude ao espaço onde es
tao inseridos o excepcional e seus colegas
normais;
Conduta interativa: refere-se as formas de
comunicaçao verbal, gestual ou fisica entre.o
excepcional e as demais crianças normais;
Assimilação social: significa a participação
e o reconhecimento do excepcional como elemen
to participante e aceito pelo grupo quanto a
realização de atividades e programas;
Aceitação social: enfatiza a aprbvação do ex
cepcional no grupo de crianças normais.

L.

Relacionada aos principios de integração e norma
lizaçao surge uma nova e importante dimensão sobre o tema, a

...1

'mainstreamingU. :Para conceitua-la PEREIRA cita o esclare
cimento de TILLEY;¡JANSEN, LAURENCE, BAKER, MARTIN,REYNOLDS
BGG e MEYERS entre outros estudiosos do tema.

v
z

Mainstreaming se refere ã integração
temporal, instrucional e social do ex
cepcional elegível com crianças normais
de forma progressiva, baseada em estu
dos e avaliações individuais. Requer
aceitação e responsabilidade administra
tiva entre o sistema ršgular de ensinoe a educaçao especial.
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Os sistemas educacionais constituem os principais
campos de açao para a aplicação de metodos decorrentes do
principio da "mainstreamin "
parar o ambiente e também o excepcional, visando ,facilitar
a sua integração mediante procedimentos individualizados,de
acordo com as necessidades pessoais de cada individuo.

A instrução individualizada e um processo peda
gogico dinâmico e continuo, que se preocupa com o desenvol
vimento do educando como um todo, nas diferentes áreas.

Segundo PEREIRA, as diretrizes basicas para a in
dividualização incluem:

a) Desenvolvimento de procedimentos de avaliação
_ de ensino;
b) Análise das diferenças individuais 'face à

aprendizagem;

c) Analise e.adequaçao das estrategias do pro
cesso ensino-aprendizagem do educando excepci
onal,9

Estas diretrizes são defendidas também por FONSE
CA, que acrescenta a importância do professor, Upois não se
deve esquecer que os professores sao tao_igualmente diferen
tes como os seus educandos", o que torna o ensino-aprendi
zagem bastante complexo uma vez que ele é envolvido por con~ to lOdiçoes externas (ensino) e internas (aprendizagem).

No pensamento de PEREIRA, a integração nao se efe
tua repentinamente, cada estagio deve ser planejado minucio
samente, atendendo aos seguintes aspectos:

3. .

a) A continuidade do atendimento não deve ser in
terrompida possibilitando, inclusive, treina
mento profissonal; '

5)
*.:

A participação de elementos da comunidade em
geral, de forma efetiva, persistente,continua
num processo permanente de intercomplementari
dade, visando a integração do atendimento em
toda? as fases do desenvolvimento do excepcional. 1

Y

g , cujo principal objetivo e pre
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UA instrução individualizada,«condição essencial
para o processo de integração, exige mais esforços do sis
tema de ensino e dos proprios professores."l2

Para FONSECA, a integração ë, em suma, educar as
crianças deficientes utilizando-se da individualização de
programas, formação de professores, aplicação de novos pro
cessos, sistematização de recursos, planificação de ações ,
avaliação de intervenções, etc.13

A integração deve transformar-se em instrumento
facilitador das mudanças educaionais tornando possivel ao
ensino regular atender às necessidades relacionadas ã educa
ção da criança excepcional.

2.1.2 DEFICIENTE VISUAL

Segundo Tztronn e SAWREY, existem definições
quantitativas e funcionais do deficiente visual. .As defi
niçoes quantitativas são requeridas para fins legais e ad. . . 14ministrativos

Segundo _a AMERICAN FOUIJDATION FOR THE BLIIJD, Ci

tado por TELFORD e SAWREY, a cegueira e definida como uma

“acuidade visual de_õ/60, ou menos, no melhor olho com a
_ _ \ '
1 _..-.-. Iv vv iu

correçao apropriada ou uma limitaçao tal nos campos de vi
são que o maior diãmetro do campo visual subentende uma disA , ~ _ N15tancia angular nao superior a 20 graus.

As definições funcionais variam de acordo com as
finalidades que pretendem servir. “Assim, temos a visão de
percurso, a visão de sombra, a visão proximal, a visão dis
tal, assim como a cegueira educacional e a cegueira ocupa
cional (...). São educacionalmente cegas aquelas pessoas
cuja visão é tão defeituosa que elas não podem ser educadasz _ ~ lõ8.tI`8.\/GS da \/'lSâ_O."
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Estas definições traduzem a necessidade de uma
educaçao adaptada ao deficiente visual. Num mundo repleto
de estímulos visuais, o cego sofre uma série de restrições
que dificultam a sua integração.

Segundo MACHADO e ALMEIDA, a criança cega apresen

ta diversos problemas que podem ser definidos da seguinte
maneira:

a) Apresenta restrições de movimentos pela falta
de imitaçao, com serios prejuizos para a loco
moçao;

b) Adota certos maneirismos como o habito de tam
borilar, sentar-se curvada, tremer as pernas,
cabeça caida para a frente ou para o lado;I

c) Percepção espacial deficiente;
d) Sensação de medo e insegurança;
e) Sensação de ser diferente das outras pessoas;
f) Tendência ao verbalismo;~ ~ 17g) Falta de expressao facial e de gesticulaçao.

Todas estas dificuldades levantadas apenas alimen
.' -À.

tam o estigma~do deficiente visual como possuidor de traços
de personalidade proprios que sao inerentes ao grqpo.

...o ajustamento pessoal e social ¡apli
ca-se as pessoas visualmente diminuidas.
Nao existe uma especial 'psicologia do
cego'. Os cegos não se caracterizam por
traços ou tipos especiais de personali
dade. Os problemas de ajustamento dos
deficientes visuais, tal como dos nor
mais, abrangem toda a gama desde os con
tatos sociais cotidianos ate os proble
mas de dependência economica.l8

O cego faz fantasias a respeito da aceitação so
cial, de sua realizaçao pessoal e de sua vida de um modo
geral; tais fantasias são comuns a qualquer pessoa de vi
são normal.
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familia e o primeiro grupo social responsável pela integra
çao da criança cega_e a realização desta tarefa depende mui
tode seu preparo emocional.

A maioria dos pais desconhecem as condi
çoes que acarretam a deficiência visual

:eos meios de que dispõem para compreen
de-la são escassos. A falta de conhe
cimento sobre o assunto (...) impede-os
de dedicar-se ao filho cego de maneira
positiva e eficaz.21

Para BUSÇAGLIA, “a informaçao aos pais deve ser^ _ . |22honesta, cortes, direta e clara.'
Diante do exposto fica clara a importância da in

formação aos pais, pois estes passam a compreender os seus
sentimentos

Os pais precisam ser estimulados a participar , da
reeducação do filho e ter acesso a todas as informações que
se façam necessárias.

Considera-se a familia como responsavel pela inte
graçao do individuo excepcional na sociedade.

Experiências tem demonstrado que a in
tegração somente tem êxito na medida em
que a familia ofereça condiçoes basicas
para o desenvolvimento da criança; na

;medida em que o processo educacional am
plie essas condiçoes e, particularmente
na medida em que professores e especia

,listas sejam adequadamente preparados.23

\

2.1.4 A ESCOLA E A INTEGRAÇÃO DO DEFICIENTE VISUAL

O periodo do jardim da infancia e a epoca ideal
para a integração das crianças deficientes visuais com as
crianças sem problemas pois estas ultimas fornecem estímulos
variados e sua atividade cont* 'i para o desenvolvimento
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dos potenciais da criança deficiente visual.
Segundo a Proposta Curricular para Deficientes Vi

suais do MEC, a atitude do professor e fundamental para a
manutençao da estabilidade da turma, enquanto grupo, frente
\

a criança portadora de uma deficiencia, procurando evitar o
uso de apelidos e, desta forma, colaborar imensamente na in~ 24tegraçao desse aluno.

Na escola, a criança tem oportunidade de ser tra
balhada por profissionais de diferentes areas. A atuação
conjunta destes profissionais pode facilitar a solução de
problemas posteriores tais como: resistencia na aprendiza
gem de detenminados conteudos, rejeição a determinadas dis
ciplinas, inabilidade especifica, entre outras.. 1

O numero de crianças deficientes colocadas em
classes regulares vem aumentando consideravelmente , e isso
requer maior quantidade de pessoal especializado. "A admis
são em classe ou estabelecimento especializado permitirá a
essas crianças encontrar não so uma estrutura escolar aco
lhedora mas_tambem uma ajuda para adaptar-se a sua deficien. _  i . v 2-5 `cia, ajuda essa traduzida por seus educadores."

A colocação de um aluno na classe comum
nao pode se efetivar de um momento para
outro, mas sim de maneira progressiva ,
para que o aluno possa ir adquirindo
segurança na nova situaçao. Esta tarefa
exigirá muita colaboração entre o pro
fessor especializado e o professor de
classe comum, cabendo ao primeiro a ta
refa de auxiliar, orientar e apoiar in
tensivamente o aluno na fase inicial do
processo a fim de que essa medida sejabem sucedida.26 W

O professor da classe regular pode abster-se de
suas responsabilidades para com os alunos deficientes vi
suais pelo fato de existir uma vasta gama de serviços espe
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ciais. Estas responsabilidades_acabam sendo entregues ao
professor especializado unicamente.

Para evitar que isto ocorra, o professor do ensi
O

no regular deve ter conhecimento de praticas ou do trabalho
realizado pelo professor especializado. Por meio deste co
nhecimento ele tera condiçoes de dar continuidade aos tra
balhos executados.

Não é facil a tarefa do professor. Sua pratica
habitual deve ajustar-se às diferenças individuais de seus
alunos. Este esforço e redobrado quando entra em contato
com o deficiente visual e a utilização de metodologia ade
quada se torna imprescindível.

Deve-se enfatizar especialmente a aprendizagem
concreta, instrução unificada e auto-atividade. Entretanto,
o conteudo curricular deve ser o mesmo tanto para crianças

¡ .

videntes como para crianças deficiente visuais.'_- I ¡ ' I
Tendo-se em vista os esforços do professor,tanto

no ensino regular quanto no ensino especializado, a escola. - I/

e a familia, como um todo, devem unir-se e ter uma partici
pação ativa no processo de reabilitação da criança defici
ente visual.

Ê~importante para o desenvolvimento harmonioso da
criança que exista um bom relacionamento entre a escola e a
familia. Todas as trocas e informaçoes a respeito da cri
ança devem ser levadas em conta.

"Os pais necessitam de orientação e assistencia que
lhes possibilite aceitar a incapacidade do filho.Alem disto,
a escola deve proporcionar aos pais sugestoes especificas
que os ajudem no desenvolvimento integral da criança e faci
litem o seu acompanhamento escolar regular. O desenvolvi
mento da pratica adequada proporciona maiores descobertas no
mundo exterior.

1
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O intercâmbio entre a escola e a família dá con
tinuidade ao processo desencadeado, extrapolando o tempo que
nao se limita mais ao da escola, e a criança passa a ser estimulada todo o tempo.. '

Os pais necessitam de incentivo para que possam
assumir um papel ativo na reeducação de seus filhos. Eles
são as pessoas mais indicadas para fazer uma avaliação con
tinua e transmiti-la aos profissionais que trabalham com a
criança. 1 f ,

Deve-se buscar o maior numero possivel de ativi
dades em comum entre as crianças deficientes e não deficien
tes, tendo como perspectiva sua integraçao no meio social e
escolar normal.
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Apos uma revisão sistemática de literatura, foi
possivel analisar a participação da família e da escola na
integração do deficiente visual no ensino regular.

De acordo com o revisto constatou-se que, dentre
os fatores que influem na integração do deficiente visual,a
dinãmica familiar tem papel decisivo.

Todas as experiências proporcionadas pela familia
ao deficiente visual vão tornar-se parte integrante de sua
personalidade e vão determinar suas formas de contato e in
teração. seja na escola, seja na familia ou na sociedade de
um modo geral.

A familia firma-se como estruturante de todas as
experiências iniciais da criança portadora de deficiência
visual. Tais experiencias vão servir de apoio para a orga
nização de todo campo perceptivo e formação do eu desta crií `

` .

ança. Assim, ela vai desenvolvendo relações saudáveis ou
não com as pessoas que a cercam e com as quais convive.

É ....
_No periodo escolar, as dificuldades que se apre

sentarem serão mais facilmente superadas, pelas proprias ca
racterísticas da criança e pelo processo de aceitação da de
ficiëncia que se iniciou na familia.

Tambem o rendimento acadêmico aparece como agente
no processo de integração do deficiente visual. Crianças
que apresentam melhor rendimento acadêmico tendem a ser
mais integradas. São procuradas pelos companheiros viden
tes e com isso, eleva-se sua auto-estima,_o que contribui-.\

para seremfbem sucedidas.
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Outro fator importante para a integração do defi
ciente visual e o relacionamento com o professor. Este pro
fessor tem um papel importantíssimo. É ele quem vai dimi

Í

nuir a curiosidade das crianças videntes em relaçao ao de
ficiente visual, desmistificando-a através da informaçao
correta e precisa. Auxiliara, tambem, no sentido de favore
cer a diminuição de barreiras e a valorização desta criança
como um todo e nao trata-la apenas como um deficiente vi
sual.

O relacionamento com os colegas mostrará, conse
qüentemente,_o seu relacionamento com as demais pessoas. E
evidenciara a integração do deficiente visual no ensino rea
gular bem como norteara o processo todo na medida em que
ele esta sendo bem sucedido.

finalmente, a sociedade como um todo, não está
preparada para crianças deficientes visuais. Tudo é pla
nejado e desenvolvido para crianças videntes e as adapta
ções encontram resistências.

_Na medida em que as pessoas alcancem um minimo de\|' I .
informaçao, muitas barreiras serao derrubadas e isto permi

5.

tira ao deficiente visual ocupar o seu lugar na sociedade.
Portanto, e imprescindível o desenvolvimento de um nivel de
informaçao condizente com a situação do deficiente visual.
So assim ele sera respeitado como ser humano com potenciali
dades e valorizado em toda sua plenitude.

3.1 SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES

Tendo-se em vista a educaçao especial como um to
do, e levando-se em consideração todos os envolvidos no pro
cesso de reabilitação da criança portadora de deficiência
visual, em especial a familia e a escola regular, existem
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alguns pontos a serem considerados.

Primeiro, e evidente a necessidade de um contato
continuo e intimo entre a familia e a escola. Atualmente,
busca-se uma aproximação entre todos os profissionais en
volvidos com a criança deficiente visual e a familia. No
entanto, e uma unificação dificil de alcançar tendo em vis
ta o questionamento a respeitocklforma como se mantém o alu
no deficiente visual em escolas regulares e a sua integra
ção com a familia.

Segundo, sabe-se que a escola ainda não esta con
venientemente preparada nem para atender e trabalhar ^com a
maioria de seus alunos videntes quanto mais com alunos de
ficientes visuais, Os professores do ensino regular não têm
a vivência necessaria e poucas oportunidades lhes são pro
porcionadas_para alcança-la. As "trocas entre os professo
res do ensino regular e os professores especializados di
ficilmente ocorrem, pelos mais diferentes motivos.

Todas estas dificuldades contribuem para que a
interação do deficiente visual com as crianças videntes se;i . \ r
dê mais lentamente, e com maiores reservas por parte de am11 _ '
bos, pois nem mesmo os professores conseguem alcançar uma
interação completa.

_Terceiro, as crianças deficientes visuais vão pa
ra a escola_tardiamente e com uma serie de limitações em
termos de estimulação. A escola deve fornecer o suporte ne
cessario às familias para que passam auxiliar e fornecer se
gurança às suas crianças em casa. Assim, os pais poderão
dar a elas melhores condiçoes emocionais para que possam su

1
perar as diversas etapas em seu desenvolvimento e integrar
se harmoniosamente ao grupo. Evidencia-se, portanto, que a
familia pode, e deve, .auxiliar no processo de integração
da criança, fmostrando-se aberta às informaçoes que a es
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cola possa lhe fornecer em relacao a estimulação específica
para o filho.

Por fim, o contato com o professor do ensino re
gular e com o professor especializado, além de outros prol
fissionais envolvidos, somente enriquecerao o desenvolvimen
to do deficiente visual favorecendo a sua independência e a
sua integração ao meio social onde vive.
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