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INTRODUÇÃO

A escola produz efeitos fundamentais no desenvolvimento cognitivo dos
alunos, e ainda que ela assuma funções que antes eram de responsabilidade
apenas da família e das comunidades locais e religiosas, a grande expectativa
social, principalmente dos pais dos alunos, sobre essa instituição está relaciona-
da à aprendizagem (SOARES, 2004). Neste contexto, um grande desafio surge
para os profissionais da educação, que devem lutar para que todos os alunos
tenham igual oportunidade de aprendizagem e de acessibilidade aos conheci-
mentos historicamente produzidos. Onde cada indivíduo necessita de suporte
que o ajude a suprir suas deficiências e assim construir sua identidade para que
possam exercer sua cidadania.

A sociedade vem ao longo de sua história passando por muitas mudanças
de paradigmas em relação à educação. Os paradigmas na visão de Kuhn (2005),
que foi o criador do conceito, são realizações científicas universalmente conheci-
das que durante algum tempo fornecem problemas e soluções modelares para
uma comunidade praticante de uma ciência. Quanto à educação inclusiva, ou
seja, um processo que inclui pessoas portadoras de necessidades especiais ou de
distúrbios de aprendizagem na rede comum de ensino em todos os seus graus
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(MRECH, 1998), o movimento começou a crescer a partir de 1990, em Jomtien,
Tailândia, quando se realizou a Conferência Mundial sobre Educação para To-
dos. Ficou estabelecida pelas Nações Unidas que seria garantida a democratiza-
ção da educação, que esta, independeria das diferenças particulares dos alunos.

No ano de 1994 no mês de junho, em Salamanca na Espanha, aconte-
ceu a Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais: acesso e
qualidade, onde se reuniram representantes de diversos países e várias organi-
zações internacionais com o objetivo de promover a educação para todos, ana-
lisando as mudanças fundamentais de políticas necessárias para favorecer o
enfoque da educação integradora, capacitando realmente as escolas para atender
todas as crianças, sobretudo as que têm necessidades especiais (DECLARA-
ÇÃO ..., 1994).

A lei n. 9.394, de Diretrizes e Bases da Educação, promulgada no ano de
1996, no capítulo V que versa sobre a educação especial diz que entende-se por
educação especial, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar,
oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos portado-
res de necessidades especiais. A LDB prevê ainda, que quando necessário deve
ser oferecido serviços de apoio específico na escola regular. Com este propósito
foi criado em 1999 o Programa de Apoio a Pessoas com Necessidades Educativas
Especiais (PAPNEE) no Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet), em
Campos, visando oferecer suporte ao processo de ensino-aprendizagem de pes-
soas que buscam a educação profissional em seus diferentes níveis de ensino
(básico, médio/técnico e tecnológico).

Neste artigo daremos ênfase: à importância do professor e da comunida-
de escolar na inclusão do aluno Portador de Necessidades Especiais (PNE); aos
recursos didáticos necessários para facilitar o processo de ensino-aprendizagem
de alunos com deficiência visual e a importância das aulas de reforço escolar
para esses alunos matriculados no ensino médio regular do Cefet Campos, na
área de Ciências (biologia, física, matemática e química).

A CONTRIBUIÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR PARA A
INCLUSÃO

O PAPNEE vem desenvolvendo no Cefet Campos, atividades de
sensibilização e orientação dos professores que recebem alunos com necessida-
des especiais; de acompanhamento de alunos e abertura de espaço para
questionamentos e sugestões na instituição; e de apoio ao aluno com deficiência
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visual através do Projeto de Apoio ao Aluno Portador de Deficiência Visual e do
Projeto Inclusão Digital de Alunos com Deficiência Visual.

Atualmente a equipe do PAPNEE está formada por uma psicóloga, uma
assistente social, uma professora de matemática, uma professora de física, um
aluno e uma aluna bolsista de nível médio e três alunas bolsistas de nível supe-
rior desta instituição.

O aluno, quando chega à escola, não encontra só a sala de aula como
espaço de aprendizagem, ele desenvolve a aprendizagem em todos os momen-
tos nos quais encontra-se no espaço escolar. Quando a escola deixa clara sua
proposta inclusiva, ela mobiliza a todos para que a inclusão aconteça com suces-
so. Segundo Tiballi (2003) os princípios considerados orientadores para a escola
inclusiva são: respeito às diferenças e igualdade de direitos; cooperação, tole-
rância e solidariedade; participação social e integração afetiva de todos, especi-
almente dos portadores de necessidades especiais; inclusão em oposição à exclu-
são no contexto escolar; em síntese, promoção da inclusão pela via da escola.

Espera-se que alunos e funcionários entendam de forma clara os objetivos
da inclusão, pois participam como protagonistas do processo. O Cefet Campos
através do PAPNEE reconhece que é um direito de cidadão garantir a oportuni-
dade de aprendizagem a todos, com qualidade, sentindo-se com a responsabili-
dade de zelar pelo cumprimento dessas oportunidades, enquanto espaço públi-
co.

Os alunos com deficiência visual que ingressam no ensino médio do Cefet
Campos passam pelo processo seletivo, momento em que são oferecidos recur-
sos especiais para a realização das provas de acordo com as necessidades de cada
um. Para que o candidato PNE seja aprovado precisa acertar no mínimo 30%
da prova, tendo dessa forma sua vaga garantida, independente de sua classifica-
ção.

Quando se fala no aluno com deficiência visual na sala de aula regular,
surgem algumas questões como: o professor não se sente capacitado para orien-
tar esse aluno; a presença desse aluno na sala durante as atividades pode atrapa-
lhar o desenvolvimento dos conteúdos, para o aluno seria melhor estar numa
classe especial onde receberia atendimento adequado. Essa idéia indica que a
formação docente deveria discutir em seus currículos algumas estratégias que
contemplassem a reflexão sobre os processos de inclusão que deveriam desde já,
fazer parte da rotina da sociedade e principalmente do espaço escolar.
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Os professores devem cumprir o papel que funciona como agente
organizador do currículo para o aluno, sempre atentos aos instrumentos
educativos: textos, filmes e softwares, que podem ajudar a transmitir os conteú-
dos de maneira mais clara e efetiva para os alunos que apresentam um modo
característico de aprendizagem Gardner (1995). Caso o professor se encontre
em alguma situação na qual não saiba como agir, deve contar com o apoio da
equipe especializada que deve ter em sua escola, prevista na LDB.

OS RECURSOS DIDÁTICOS E OS MÉTODOS UTILIZADOS PELO
PAPNEE NAS AULAS DE REFORÇO

O PAPNEE dispõe no Cefet Campos, dos seguintes recursos: sala equi-
pada com 4 microcomputadores, Programas DOSVOX, JAWS, Braille Fácil,
impressora Braille Basic, Scanner, material didático em alto relevo, confeccio-
nado com: película de PVC (cloreto de polivinila), massa de modelar, cola quen-
te, lixa, isopor, tinta relevo, para dar suporte ao ensino das disciplinas: matemá-
tica, física, química, biologia, geografia e informática.

Dentre esses recursos didáticos utilizados no processo de ensino/aprendi-
zagem desses alunos, os textos em Braille são uma alternativa no desenvolvi-
mento de sua estrutura cognitiva. O sistema Braille de escrita consiste num
código que utiliza combinações de pontos para representar as letras do alfabeto,
os números, os símbolos matemáticos, físicos, químicos e os sinais de pontua-
ção. Os pontos se imprimem no papel manualmente com um punção e reglete1

ou são datilografados numa máquina Perkins Braille ou ainda impressos por
meio da impressora Braille. Os pontos em relevo são lidos pelos alunos com
deficiência visual através do tato.

O PAPNEE disponibiliza para os alunos matriculados no Cefet Campos
textos impressos em Braille. Os textos propostos pelos professores são digitados
de forma específica pela equipe de bolsistas, quando são feitas as adaptações
necessárias para facilitar a compreensão do aluno deficiente visual. As provas e
avaliações realizadas pelos alunos com deficiência visual são as mesmas que as
aplicadas a turma, e são impressas em Braille quando solicitadas pelos professo-
res, que também podem optar por aplicá-las oralmente ou utilizando o progra-
ma DOSVOX.

1 Instrumento usado para permitir que o indivíduo cego escreva.



103

No caso específico de disciplinas que utilizam textos com muitas páginas
utiliza-se um gravador para que o conteúdo seja disponibilizado aos alunos em
fitas gravadas, pois uma folha impressa em tinta corresponde a aproximada-
mente três folhas em Braille.

O uso do computador através de programas como o DOSVOX e o JAWS
permite aos alunos com deficiência visual o acesso a internet, digitação de tex-
tos que poderão ser impressos em tinta, consulta de textos, realização de pro-
vas. Este recurso possibilita ao professor a leitura dos textos produzidos por
esses alunos, e ainda condições para que o aluno desenvolva atividades ligadas à
pesquisa com autonomia.

O programa DOSVOX é um sistema que a auxilia o deficiente visual a
fazer uso de microcomputadores da linha PC, através do uso de sintetizador de
voz. O sistema realiza a comunicação oralmente com o deficiente visual em
Português, sendo dispensável a utilização do mouse. O JAWS funciona ofere-
cendo uma voz sintetizada em ambiente Windows, para acessar os softwares,
aplicativos e recursos na internet, sendo dispensável o uso do mouse em ambos
os programas.

O scanner instalado nos computadores do PAPNEE tem como objetivo
acelerar a conversão de textos em tinta, para torná-los acessíveis aos alunos.
Esse trabalho não consiste apenas em escanear os textos em tinta, pois a lingua-
gem dos livros didáticos faz uso de recursos visuais, os textos escaneados passam
por uma revisão, que tornam acessíveis aos alunos com deficiência visual.

A presença de figuras, tabelas e gráficos em textos escolares e não escola-
res é comum, pois estas representam uma forma de expressão de conhecimento
científico e não científico. Essa linguagem visual, porém, acaba tornando-se
inacessível a alunos com deficiência visual. Para minimizar essa falta de acessibi-
lidade aos textos escolares o Projeto de Apoio ao Aluno com Deficiência Visual
vem desenvolvendo materiais em alto relevo.

Para a construção desse material são utilizadas folhas de película de PVC,
base de borracha, carretilha e punção. O punção ou a carretilha é que será
responsável por “desenhar” na película de PVC. Por estar em cima de uma base
de borracha, o punção ou a carretilha produzem o desenho em alto relevo. Para
construir relevos são utilizados também: tinta relevo, massa plástica. Esse tipo
de material também é utilizado para a construção de gráficos. O material em
alto relevo vem com indicação de como a folha deve ser posicionada, para que o
aluno tenha autonomia ao consultar o material.



104

Os alunos com deficiência visual participam do processo de construção
desse material, pois eles orientam quanto ao tamanho, forma e se o objetivo do
desenho está sendo alcançado. Todo material em alto relevo constitui um recur-
so que o Projeto de Apoio ao Aluno Portador de Deficiência Visual disponibiliza
para o desenvolvimento de um aprendizado efetivo, portanto esse recurso só
cumpre o seu papel quando manipulado de forma que o profissional oriente os
alunos com deficiência visual quanto ao que se espera que eles aprendam. Os
recursos são disponibilizados para os alunos, não apenas nas aulas de reforço,
mas também nas aulas regulares.

Outra experiência do Projeto de Apoio ao Aluno Portador de Deficiência
Visual é a utilização de quadros imantados para as aulas de reforço da Química.
Consiste na utilização de quadros metálicos e ímãs para que os alunos represen-
tem desenhos ligados aos conteúdos da disciplina. Com diferentes tamanhos de
ímãs, o aluno representa ligações entre átomos. Essas representações são utili-
zadas para a Química Orgânica e Inorgânica. São fixados nos ímãs, identifica-
ção em Braille para representar os símbolos dos elementos químicos.

As cadeias carbônicas têm suas estruturas feitas em alto relevo na película
de PVC, onde são colados os símbolos dos elementos químicos impressos em
Braille. Para representação de geometria molecular foram construídos alguns
modelos com isopor visando à percepção da variação nos ângulos de ligação
entre os átomos, comprimento de ligação etc. Esses modelos com isopor tam-
bém foram construídos para o aprendizado em História da Química, no que se
refere à evolução dos modelos atômicos.

O PAPNEE oferece ainda aulas de reforço escolar na área de Biologia,
com o desenvolvimento de material em alto relevo e tridimensional, construídos
com isopor, gel, com tamanhos variados para representar as células. Em outros
casos, também são confeccionados recursos em alto relevo na película de PVC.
No estudo da Genética, por exemplo, são utilizados ímãs e a placa de metal,
além dos textos em Braille.

CONCLUSÃO

Após a criação do PAPNEE, com o objetivo de construir estratégias para
proporcionar aos alunos com necessidades educativas especiais, um ambiente
escolar propício para aprendizagem, a cada início de ano letivo, orienta-se os
professores que recebem esses alunos, quanto aos recursos disponibilizados pelo
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PAPNEE e ao modo de agir para minimizar as dificuldades que encontram em
sala de aula.

Percebe-se no cotidiano escolar do Cefet Campos, um comprometimento
dos professores e da comunidade escolar, no sentido de promover a inclusão
desses alunos em diversos seguimentos da escola, tais como: espaço físico, equi-
pamentos, aparelhos, utensílios e mobiliário. Tal sensibilização é bastante notá-
vel e as ações desenvolvidas pelo PAPNEE contribuem de forma efetiva na
instituição, para que os alunos tenham iguais oportunidades de aprendizagem.

As aulas de reforço escolar e os recursos didáticos desenvolvidos pelo Pro-
jeto de Apoio ao Aluno Portador de Deficiência Visual desempenham impor-
tante papel na vida acadêmica desses alunos. Esse fato pode ser evidenciado no
desempenho desses alunos, ao longo de suas avaliações, tendo rendimento em
sua maioria, acima da média da escola que é a nota seis.

Portanto, o fato desses alunos precisarem realmente de classes especiais,
pode ser palco de muitas discussões, considerando que quando lhe são ofereci-
das as mesmas condições para o aprendizado, demonstram muita capacidade
para aquisição de novos conhecimentos e integração na sociedade onde estão
inseridos.
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