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Crianças com deficiência visual- como favorecer sua escolarização?' 

Cecilia Gua rnieri8atista 
Universidade El'ladual de Campinas 

Rnullo 

É apresentada a questilo da ~ scolariVlÇão da criança enm deliciéncia visual e descrito um projeto (Prodevi) 
que visa a preparação e acompanhamento inicial dainc1usãode criançascomdeficiência~'isual naescola 

reguJar.Os"gruposdccscoJarização" envolvem:a)lrabalhocOlljuntoenvolvendocriançascegasecombaixa 
visão;b)planejanlcntode alividadcs"cscolares"comobjetivosnas áreas cognitivo- lingüíslica,sócio-afetiva 
e psicomotora; c) observação sist~málica das sesSÕes c avaliações individuais semestlllis, Ê feita urna 
caractcrizaçlio do atendimento no pcriodo 1995-1998 ( I" scmcstrc) e si'io apresent adosalgunsresultados 
(maisatençi'ioepcrsistêncianas tarelãs,maiorcompreensi'ioerespcitoaregras,iniciodaleirura,aquisiçi'lodo 
conceito dc número, maior confiança e sociabilidade, maior respeito li limites). Discutem-se os seguintes 
aspectos: a} identificaçi'lo de fatoresrcsponsáveis pelas mudanças observadas; eb)dificuldadcsdcinclusi'io 
na escola regular. 
Palmn·cbõte: deficiência visual, escolari;o-.ação do deficiente visual,intervençlio no desenvolvimento do 
deficiente visuaL 

Visually impairedchildren: Howtoaidthe process 01 sçhool inçlusion? 

Summary 

The processofschoolinc1usioninvisually impaircdehildrenis discllSscdandaproject(Prodevi)aimingthe 
prepation andfollowingupofthisproccssisprcsenled. The "school groups"tha tarethemainstrategyoflhis 
project comprise:a)jointworkofblindandlowvisionchildrcn;b)ascheduleofschool-likeactivitieswith 
objectives in the areas ofcognilivc,linguislic, social, emotionaJ and psychomotordevelopmcnt;c)systematie 
observation of lbe sessions and semeslral individual assessmcnts. The development of lhe project in the 
periodl995 - 1998(1 <! seme~ter)isdcscribedandsomeresultsarepresented(moreattentionandpcrsistencein 
the lasks,more comprebension andrespect toru les,heginningofliteracy,acquisitionoftheconceptof 
number,mor~ self-con fi denceandsociability,morerespeettolimits)_ Tl>efollowingaspeclsaredisclISsed:a) 
identificationof factors responsible fortheobservedehanges;andb)diflicultiesoftheindusionofvisual1y 
impairedchildrenin regu larsehool. 
b, .. ords: visual impainnent, school inclusion of"isually impaired children, interverJlion on the development 
ofvisuallyimpairedchildren. 

o presen tc trabalho refere-se ã questão da 

escolar ização da criança com deficiência visual, 

descrevendo um projeto que tem como objetivo 

favorecer a inclusão dessas crianças na escola 

regular. 

Deficiênçiavisual:conceituaçãoepropostaseducacionais 
o termo " deficiência visual" usualm ente 

inc!ui oscasos de"eegueira"ede"baixavisão". São 
muito raros os casos de cegueira lotaI, em que uma 
pessoa com deficiência visual ni'io apresenta nenhum 

I , Trabalho apresentado na Mesa redonda: "Intervenção no desenvolvimento de crianças com deficiências d ou atrasos: 
resultados ~ perspectivas", na XXVIll ReuniJo Anual de ]'sicologia, outubro, 1998. 
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tipo de reação à luz. Parasereferir,então,ãsdiferen
tes modalidades de deficiência visual, foram estabe
lecidas algumas definições que contemplam os 
diferentes graus de percepção de luz. Uma delas é a 
de "cegucira legal",que quantifica os valoresmíni
mos de acuidade visual c/ou campo visual a pattir dos 
quais uma pcssoa é considerada cega2, De acordo 
com Com c Koenig (1996), esse lermo foi elaborado 
pela Associação Medica Americana. em 1934, a 
pedido do governo, visando determinar as pessoas 
que faziam jus a beneficios sociais devido a suas 
deficiências visuais. Entretanto, do ponto de vista 
educacional, esse termo levou a uma perspectiva 
pessimista, ao designar como "cegos" pessoas que 
possuíam um resíduo visual que poderia ser utilizado 
paramuitastarefasequenãonecessitariamdosiste
ma braile para serem alfabetizadas. Passou-se a utili
zar, então, o termo "baixa visão" para se referir a 
pessoas com grandes dificuldades visuais (em gcral, 
quantificadas como acuidade visual inferior a 20n O), 
mas que se reconhecia podcrem utilizar a visão para 
muitastarefas,desdequeorienladaseins\rumentadas 
corretamente. Confonne descrevem Carvalho, Gas
paretto,VcnrurinieKara-josé(l992),diferentespessoas 
com baixa visão possuem diferentes dificuldades 
visuais: dificuldade ou impedimento no campo 
cenlral, visão "embaçada", campo visual restrito (visão 
em tubo) etc. Atualrnente, é indicadawnasérie dcrttw"SOS 
para melhor utili7.ação do residuo visual, em geral 
designados como auxi{j().~ oplicOI (óculos especiais, 
lupas, telese6pios etc.) e auxílios nuo óplicos (altera. 
çãonas condiçõcs ambientais tais como controle da 
iluminação, aumento do contraste etamanhodetextose 
gravuras ele.), confonne descrito em Com e Kocnig 
(1996) e em Carvalho el ai. (1992). A incidência de 
baixavisão é bastantemaiordoqueadecegueira. 

Do ponto de vista educacional, diferentes 
modelos de escolarização vêm sendo propostos para 
os deficientes visuais. De acordo com Bishop(1997), 
na Europa e nos Estados Unidos, desde o século 
passado, esse ensino vem sendo feilO em escolas 

residenciais e em salas especiais. Propostas de 
inclusão na sala regular, com o apoio do professor 
itinerante ou da sala de recursos, eram minoritárias 
mas já existiam no século passado (Bishop, 1997). 

No Brasil, segundo Mazzotta (1996), as pri
meiras iniciativas na educação de cegos surgiram no 
sé<:ulopassado, com a criação do Imperial Instituto 
dos Meninos Cegos. em 1854, atualmente Instituto 
Benjamin Constant. Ainda segundo oautor. o ensino 
integrado para cegos iniciou-se em 1950, com o 
ingresso, em colégio comum, de alunos cegos que 
haviam concluidoo ginásio nesse Inslituto,oque foi 
possibilitado por Portaria Ministerial de 1946. A 
partir dus anos 50, portanlo, passou-se a ter um 
modelo definido de educação de cegos em escola 
regular, com dificuldades de implantação devidas 
apenas à falta de recursos (professores, equipa· 
mentosetc.).Dessaforma,naeducaçliodeeegos,foi 
antecipada a recomendação constitucional de 
oferecer "atendimento educacional especializado 
aos portadores de defi ciência, preferencialmenlena 
rede regular de ensino'" (Art. 208, inciso I1l,Consti
tuiçao do Brasil, 1988). Essa diretriz foi reafirmada, 
e mais detalhada, na nova Lei dt: Diretrizes e Bases 
da Educação, que prevê uma série de dispositivos 
favorecedoresdainclusãodealunoscomdeficiência, 
incluindo a proposição de serviços de apoio especia
lizado que superam a dicotomia "classe comum x 
classe especial'" (Ferreira e Nunes, 1997). Entretanto, 
ainda se tem a dificuldade da escassez de recursos, 
em termos de quantidade e de qualidade. 

No que se refere à inclusão da criança com 
deficiênciavisualàescolaregu!ar,Bishop(J997)fez 
uma revisão da literatura relacionada á situação dos 
EUA, em relação aos primeiros esforços de inclusão, 
constatando, entre outros, o falO de quea mera colo
cação na escola regular, sem preparaçlio, raramente 
funciona. Ressaltou a importância da preparação dos 
professores, provimento de material pedagógico 
adequado e de providências para favorecer a 
interaçào entre colcgas. Levantou uma série de reco-

2. Os valores estabdeciuos na uefini~ilo ue cegueira legal são os seguintes: acuidade visual central igualou menor que 
201200 no melhor olho, após correção, ou campo \.;s.wl cOm o maioruiãmetro subtenucnuo uma distância angular igualou 
menor que 20 graus no melhor olho, após correção (Com e Koenig, 1996). Diz-se que p<!ssoascum visão THmnallêm visão 
20!20porquea20pésdeumatabelapadrioclasvcrmosímbol020. Quando a acuidade visual é pior que isso, o segundo 
númeroémaiorqueoprimeiro. Umapess.oacornvisllo201200.porexemplo.eflll:crgaa20pésaquiloque apessoacomvisão 
nonual em,,:rga a 200 pés. Quanto ao campo visual, é considerduo normal um valor entre 160 a 170 graus, para o campo 
horizontal (lIolbrook. 19%). 
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mendações relativas à família, à legislaçãn e à nrga
nizaçãn escnlar, para favnreçer a inclusãn. O pontn 
que nns parece relevante e 1'1 de que uma inclusãn 
eficiente envnlve um processn em que, de um ladn, se 
trabalha, desde 1'1 inicio da vida, enm a prnmoçãn dn 
desenvolvimento da criança cnm deficiência visual 
e, de nutrn, se atua sobre a esenla, de fnrma que ela, 
efetivamente. esteja preparada para atender às neces
sidades edueaeinnais da criança enm deficiência, 

Progralllas de desenvolvimento 
de crianças com deliciência visual 

A cnmp'reensão da importància de um trabalhn 
1'1 mais precoce possível da promoção do desenvolvi
mentn do deficiente visual tem levadn a uma série de 
ações 1'11'1 Prngrama Infantil DV do Cepre, incluindo a 
avaliaçãn funcinnal dn resíduo visual, a estimulaçãn 
do mesmo (nu, na ausência deste, a estimulação dos 
sentidns remanescentes), a nrientação da família c a 
avaliação e intervenção no desenvolvimentn glnbal, 
alrllvé::s de equipe interdisciplinar, que conta com assis
tente social, especialista em atividades da vida diària, 
fisioterapeuta, fonoaudióloga, pedagoga, psicólogas 
e terapeutas ocupacionais. Mais reccntemente, COTl'li
derou-se que uma nova modalidade de atendimentn 
seria complementar a estas, a saber, uma preparaçãn 
mais direta para o ingresso na escola, alrllvés de groJX)S 
dc crianças com faixa etária semelhante. Foram, entãn, 
criadns pequenns "grupos de escolarização", fonna
lizados desde 1995, sob a coordenaçãn da presente 
autnra. O prnjeto derivadn dessa proposta passnu a 
ser designadn comn Prnjeto dc Desenvnlvimentn de 
Crianças cnm Deficiência Visual (Prodevi) 

Os primeiros grupos eram fonnados por crianças 
cnm baixa visão e, posterinrmente, crianças ccgas 
também passaram a integrar ns grupos. As observa
ções iniciais indicaram quc as crianças apresentavam 
dificuldades em várias áreas, tais comn: excessivo 
retraimento e dificuldade de expressar-se, ou, por 
nutro lado, loquacidadc cxccssiva, solicitando o 
adu\!o o tempo todo; pOllca familiaridade com 
atividadcs de grupo, re!letindo-se em dificuldade de 
JXlrtilhar materiais, de aguardar seu turno nas ativi
dades e de manter atençãn cnncentrada; rejeição de 
atividades bastante usuais nas salas de aula para 
crianças de sua idade; falta de alguns conhecimentos 
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geralmente presentes em crianças da mesma faixa 
etària, tais como explora~ãn da palavra escrita, 
contagem, representaçãn do tempo (dia, mês, ann), 
regras de jogns cnvolvendo cmparelhamentns e 
conceitos (em jngns de bingo, dominó etc.); pouca 
familiaridade 1;Om atividades de "lápis e papel" 
(desenhn, escrita etc.). 

Definiu-se que as atividades dos "grupos de 
escolarizaçãn" teriam nbjetivns de favnrecimentn do 
desenvnlvimentn global das crianças, visandn 
aumentar a probabilidade dc sucesso escolar. O 
cnnteúdo e as rotinas de atividades leriam uma seme
lhança cnm as atividades escolares, embora se manti
vc:ssc a posição de que a educação Connal se realiza na 
escola regular, não sendn rcsponsabilidadc da insti
tuiçãn nu dns pais. Pnr outrn lado, sabe-se da impor
tància dc situações infonnais de aprendizagem para o 
desenvolvimento das crianças, e tle cnmo crianças 
com deficiência visual. especialmente as provenientes 
de finnilias de baixa renda. estãn em situaçãn de risco 
quanto à aquisição desses conheçimentos. 

Ficaria, então, uma questão: 1'1 que se tem de 
cspecifico para deficientes visuais nesse trabalho? 
Tem-se o material pedagógico adequadn. que é 
ampliadn e com bastante contrdste para crianças com 
baixa visão e que. em casn de crianças cegas no 
grupo, é também perceptível pelo \atn (com escrita 
braile, letras nu númcros em relevo e material figura
tivo tateàvel). No mais, o trabalho e semelhante ao 
que seria desenvolvido com crianças sem deficii!ncia 
visual e com as dificuldades acima mencionadas. 

É interessantc ressaltar. nesse contexto, as 
postulações de Evans(1994) a respeito das idéias de 
V)'go\sk)' sobre educaçãn especial. Evans faz uma 
anàlise da educaçãn especial nos anos 90 e destaca 
dois aspectns: o primeiro refere-se an princípio, 
adntado hnje em muitos países, de que toda criança é 
considerada educàve1. O segundo tem sidn o 
abandono das categorias de deficiências pelas 
autoridades educacionais. O autor mcnciona 1'1 

Educolion ACI de 1981 no Reino Unido, que consi
derou que todas as crianças estãn em um contimmm 
de capacidade educacional, definindn cnmo crianças 
com necessidades educacionais especiais aquelas 
cujas escnlas necessitam de apoin adicional. Evans 
relacinna cssa posiçãn à de V)'gotsky no inícin do 
séculn, lembrando que essc autor já argumentava que 
a~ leis de desenvolvimento eram as mesmas para 
lodo~' as crianças. 



No mesmo sentido, ao se propor um trabalho 
voltado para crianças com deliciência visual, leva-se 
em conta a especificid ade relativa á forma de 
perceber os materiais pedagógicos, mas assume-se 
que se trata de crianças muito heterogêneas ent re si, 
com diferentes d ificu ldad es, nenh uma delas 
necessariamente inerente à deficiência visual. Essas 
dificu ld ades podem ou não ser conseqüência 
secundária da dcfi ciência visual, o tenno "secundá
rio" referindo-se á condição social de prejuízo que 
usualmente acompanha uma lesão orgânica, mas que 
não se constitui em decorrência necessária dessa 
deficiência (Amaral, 1996, Vygotsky, 1997) 

Para fins de elaboração dos objetivos de inter
venção, utilizou-se a distinção entre áreas de desen
volvimento proposta por Kramer, Pereira, Oswald e 
Assis (1991) para fins de planejamento curricular de 
atividades em pré-escola, a saber: área cognitivo
lingüistica, área socioafetiva e área psicomolora. 

A área cognitivo-Iingüislica é aqui compreen
dida como a área envolvida com os "processus 
mentais superiores", na tenninologia de Vygot.~ky 
( 1997), abrangendo, entre outros, o pensamento 
conceitual, a linguagem rac ional, a memória lógica e 
a atenção voluntária. Esses processos esUlo na base 
das aquisições dos conteúdos escolares. No que se 
refere à escolarização inicial de Primeiro Grau, esses 
conteúdos podem ser sintetizados em: a) aquisiçãode 
leitura e escrita, b) iniciação :i aritmética (número, 
contagem, operações simples) e c) conhecimentos 
gerais (introdução ao conhecimento social. cul tural e 
historicamo:nte significat ivo). São considerados 
precursores desses conteúdos: a) a elaboração de 
representaçõcs, cnvolvendo "a expressão e a eomu-
11 icação infantis, manifestadas através das conversas , 
histórias, desenhos, música, livros, álbuns etc.", 
confonne Kramer el ai. (1991 , p.21 ); b) o estabeleci
mento de relações lógico-matemáticas elementares, 
confonne Oliveira (1993), incluindo: comparações 
(igual-diferente, mais-menos); quantificações 
simplo:s (nenhum, um, poucos, muitos); medidas 
simples de comprimento (massa, volume e represen
tação das medidas de tempo); classificação de 
material por atributos defi nidorcs; e c) o domínio de 
convenções e conhecimentos socialmente signifi
cativos (ex.: datas comemorativas, representaçõcs 
convencionais de eventos). 

No que se refere à leitura e escrita. são rele
vantes as colocações de que a escrita deve ser vista 
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como uma forma de representação e de que seu 
significado é compreendido no contexto de sua utili
zação (Ferreiro, 1991, Browne Rego, 1993). Assim, 
quanto mais a criança vivenciar atos significativos de 
le itu ra. mais provável se toma que ela mostre 
interesse por dom inar essa habilidade. No caso da 
criança com dcficiência visuaL é menos provável o 
acesso a textos, cartazes de propaganda, rótulos etc., 
o que aumenta li releváncia de atividades que 
propicicm esse aeesso (Koenig, 1996) 

Quanto aos conhecimentos lógico-matemáti
cos, diferentes autores têm analisado os fundamentos 
da aquisição desses conhecimentos, cspecialmcntc 
do conct:Íto de número, bem como sugerido seqüCncias 
de apresentação de tarefas (Oliveira, 1993; Nunes e 
Bryant, 1996). Ao discutir o desenvolvimento da 
contagem, por exemplo, Nunes e Bryant (1996) 
consideram que as atividades de ensino para crianças 
pre-escolares precisam envolvê-las em uma variedade 
dç situações em que a contagem se constitua em boa 
estratégia par3 solução do: problo:mas e onde das 
possam fa7~r inferências com base nessa contagem 

A área socioafetiva abral1ge vários aspectos, 
entre os quais se destacam a auto-estima e as atitudes 
socialmente adequadas para situações grupais. A auto
estima foi definida por Palacios o: Hidalgo (1995) 
como o aspecto valorativo do autoconceito. Para 
esses autores, all!oconceito refcrc-.o;t "ás características 
ou alributo~ que utilizamos para descrevermos a nós 
mesmos" (p.183) e auto-estima, "à avaliação ou 
julgarno:nto que faZl:rnos deste autoconceito" (p. IS3). 
Esses autores lembram que a auto-cstima tem sido 
vista como fator detenninantc do êxito escolar, das 
relações sociais e da saúde mental c mencionam estu
dos sobre seus detenninantes nos primeiros anos de 
vida. Destacam-se as atitudes pato:mas de carinho, 
aco:itação incondicional, exigência do cumprimento 
de regras, utilização de tipos não-coercitivos de 
discipl ina e encorajamento da expressão do: opiniões. 

As atitudes socialmente adequadas a situações 
grupais podem se referir ã interação com o adulto, ã 
interação com os colegas ou à situação de ensino 
como um todo. Confonne mencionado anterior· 
mente, as observações iniciais das crianças nos 
grupos indicou li ocorrência de várias atitudes 
inadcquadas para a situação escolar 

É importante ressaltar, nesse contexlO, li 

articulação entre processos interativos e processos 
cognitivos. ColI e Colomina (1996) discutem essa 



questão, lembrando que, para Vygotsky, "a interação 
social é a origem e o motor do desenvolvimento e da 
aprendizagem" (p.312). Decorre daí a importància 
das iflleraçõcs sociais de caráter educacional, não 
apenas como favorecedoras da "socialização", mas, 
também, como as si tuações em que se constitui o 
conhecimento. 

A área psicomotora abrange muitos aspectos, 
mas, para os fi ns do presente projeto, serão 
observados com mais atenção os que se referem às 
ex igências do traba lho escolar, incluindo a 
percepção visual (e a percepção por outros sentidos. 
ressaltando-se o sentido háptico, no caso do cego) e a 
coordenação fi na manual. 

A percepção visual deve ser constantemente 
avaliada, de modo a analisar o uso funcional da visão 
e estabelecer fo nnas de favorecê-lo. Confonne 
destacam Com e Koenig ( 1996). avaliações quanti
tativas de acuidade visual raramente pennitem 
identificar todo o potencial da criança, o que é 
agravado no caso de crianças que não cooperam (ou 
não têm condições para isso) em uma situayão de 
avaliação fonnal. Já na situação de grupo, mais 
familiar. é mais provável quea criança demonstreseu 
potencial e se possa identificar mais claramente as 
dificuldades num contexto de avaliação funcional. 
confonne proposlO por Erin e Paul (1996). 

O sistema háplico ou lato ativo, segundo 
Ochaita e Rosa (1995), difere do tato passivo na 
medida em que, além de envolver os receptores da 
peje, também envolve a excitação correspondente 
aos receptores dos músculos e dos tendões, captando 
a infonnação articulatória, motora e de equilibrio. 
Trata·se de uma exploração sistemálica dos objetos, 
de fonna parecida à exploração visual realizada peJo 
vidente, e que precisa ser desell\'olvida, pois não se 
dcscnvolve "naturalmente" no ccgo 

A coordenação fina manual é exigida para a 
realização da maioria das tarefas "escolares", tais 
I:omo desenhar, escrever e participar de jogos de 
tabuleiro (bingo, dominó etc.). É importante que seja 
desenvolvida em si tuações significativas para a 
cnança. 

Com base nessas considerações, vêm sendo 
definidas as estratégias de intervenção do I'rodevi, 
descritasascguir. 

!li 

Método 

Sujeitos 
Crianças com deficiência visual (com baixa 

vis!lo ou cegas), entre quatro e onze anos, selecio
nadas para o Programa Infant il DV do Cepre. Em 
geral, as crianças eram de familias com baixo nivel 
sociocconômico, algumas vivendo em habitações 
mui to precárias. A maioria vinha de cidades 
próximas a Campinas (20 a 60 km). Várias das 
crianças tinham atraso no desenvolvimento e 
algumas apresentavam alterações neurológicas, 
dificuldades de fala. e outros problemas. 

O.jetim 
Para as áreas de desenvolvimento já mencio

nadas, foram explicitados os seguintes objetivos: 

Área cognitivo·linguistiu: 
• Propiciar o desenvolvimento das funçlks mentais 

superiores (fonnação de conceitos, linguagem 
racional, memória lógica, atenção voluntaria) 
através de atividades que relacionadas às 
representações (rdatos, desenhos, modelagens, 
leitura e escrita), ao conhecimento lógico
matemático (desde as comparações simples até as 
operações aritméticas) e ao conhecimento social
mente significativo. E importante ressaltar que 
essas atividades serllo desenvolvidas de acordo 
com as potencial idades das crianças, não havendo 
um compromisso de acompanhar ou "reforçar" o 
que está sendo apresentado na escola. 

Areasocioafetiwa: 
a. Propiciar o desenvolvimento da auto· 

estima. 
b. Propiciar o estabelecimento de um relacio

narnentocomadultos,queincluacomuni

cação e questionamento, colaboração nas 
tarefas propostas e atendimento de ordens 
simples. 

c. Propiciar o estabelecimento de um relacio
namemo com outras crianças, que inclua 
cooperação, brincadeira compartilhada e 
negociação de conflitos attavésde acordos 
verbais (e não de agres:>ões). 
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Â,eapsicomotara: 

• Propiciar o uso funcional da vis1io (ou o desen· 
volvimento do sentido háptico), bem como a 
coordenação manual fina, estabelecendo sua 
coordenação com 05 demais sentidos, e com os 
processos cognitivos envolvidos na tarefa, 

Planejamento e atividades de grupo 
Foram planejados encontros regulares para 

pequenos grupos de crianças, num máximo de seis 

por grupo: O esquema básico para cada grupo consis

tiu de um ou dois encontros semanais de 90 minutos. 
Havia dois tipos de grupos: 

3. pré-escolares, composto por crianças que 

não iam à escola ou que cst3vam napre

escola (com idade a panirde4 anos) e 

b, alfabetização, composto por crianças no 

in icio do Primeiro Grau e que estavam em 

processo de alfabetização (com idade a 
panirde 7 anos). 

Uma sessãotipicaincluí3 as seguintes atividades: 

• C fKhh:liltlitiçill illllifiuçil I. UKUs e.1 I 1'1' àl a'ÍillÇlII 
MI, .. KII pniei,ultI 41 111111 (IHntl,4,r , 'Nlijritl) 

• C,ludáriosiadiYidllilis:".., ~ •• , N'.IIIW..ja M.n , 
I" 111 IH. 

· .1liYiddlllj.gasduclti'OS:itdtid,IIlle.tlle.lllitns.fOIl. 
e.rn.lltrJl,i11I1l1I.lIUItitlln .• ltllltII. 

rr-.-1.I. 'I uà Itld!. ",'liar .., MiuM ,r,d_lIllrHl1' 
rt\l(itlaNe.tIftraaS"rliIfIlu tIÇIl(nlllllllillri.llleltl pill 
trialPSllit' I_)'NlII,r,d.iwl1'lurlllllcitaà ille.M.ci
lul' I6tir: .. ~n.ltie.: ~u.it li 111 '"1.I1IImUMI tral,..IIIIliU 
11 1.I1ÚI. I mUI' M 111ft tipe 'r;! ,",,"11 U I!UH "l,iatl. 

·CNl.1fbist6rin 

· upflSdllfá6Ulpfhtic.1 

• brilubilllml " .. ,.~u. 

No caso de crianças muilo novas, iniciando 
um grupo, as atividades eram mais livres, mais 
voltadasparaaexploraçaodeobjetosvariados,sema 
rotina ac ima descrita 

Procedimentos d8 regislro 
Uma vez que, no inicio,cslava sendodescn

volvido um novo projeto, o objetivo inicial do 

registro era caraeterizar a população e deserever 
mudanças no desempçnhodas crianças. Para fazê-lo, 
foi escolhida a lécnica de registro continuo e cursivo 
das interações entre crianças e adultos (Danna e 
Matos, 1982). Ao tinal de eada sessão, foi elaborada 
uma síntese dos três aspcçtos (cognitivo..lingüistico, 
socioafetivocpsicomotor),referenteaodesempenho 
de cada criança, eom ênfase no primeiro aspecto 
(Batista,I996).Aavaliaçãoindividualdecadacriança 
(uma por semestre) foi registrada com a mesma 
técnica. Foi,também, gravada em video e transcrita. 

AdaptaçãD do material pedagógito 
Foramdescnvolvidasadaptaçõe5demateriais, 

de modo a possibilitar atividades conjuntas envol
vendo crianças cegas e crianças com baixa visão. Em 
geral, o material era preparado para crianças com 
baixa visão, acrescentando-se as pistas táteis 
necessárias para a criança cega. Alguns exemplos de 
adaptação foram os seguintes: 

• Crachás: o nome era escrito em letras grandes e 
em braile (a letra inicial era também apresentada 
em braile ampliado) 

• Calendários individuais: os seguintes calen
dários foram utilizados: 

a. calendário da semana: utilizado apenas 

com crianças pré-escolares principiantes. 

Continha retângulos com o nome de cada 

diadasemana,emtintaeembraile,eespaço 

para acriança pintar o dia corrcspondcntc. 

Para crianças cegas. a folha era colocada 

sobre uma prancheta com tela, de modo 

quesuapinturafosseperceptivelaotato. 

Os limites dos retângulos foram repassados 

em carretilha, para se tomarem perçepti
veis ao tato. 



b. calendário do mêli e do ano (este último 
com doze quadrados, cada um com o nome 
do mês correspondente): todos os calendá
rios eram colados t:IIl cartolina, com o 
nome da criança em tinta e em braile, para 
pennitir sua identificação. Os calendários 
das crianças cegas tinham, também. todas 
as outras informações em braile. Era culo
cada uma lixa entre a folha do calendário e 

a cartolina, de modo a produzir um efeito 
perceptível pelu lato, quando a criança 
pintasse o dia ou mês correspondente. 

Muitos outros materiais, tais como figuras, 

cartelas dejogos etc., foram adaptados para atividade 

conjunta de crianças cegas e com baixa visão. 

12l 

Conlatos tom a escola 
Para crianças com deficiência visual que 

freqUentavam a escola regular (a maioria delas), 

buscuu-se manter visitas semestrais à instituilj'ao c 

foram também mantidos contatos telefõnicos. Para 

crianças que não estavam na escola, foram envidados 

esforços para que fossem matriculadas. 

Resultados e discussão 

Caracterização das crianças atendidas 
O quadro 1 traz a caracterização das crianças 

atendida~ desde 1995 até o primeiro semestre de 

1998. 

Quadro I. Caracterização das crianças atendidas pelo Prodcvi no período de 1995 a 1998 0° ~eme stre). incluindo, 
em cada semestre, as crianças que participaram de mais d~ 6 ses~ões naquele semestre 
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Analisand<rse o Quadro I, verifica-se que saram quatro crianças, das quais duas permaneceram 
foram atendidas, em base regular, 16 crianças desde t:m alt:ndimento até 98 (ls e Ma, qUI: iniciaram a I' 
o inicio de 1995. Dessas, 13 são do sexo masculino e série do Primeiro Grau em 98), uma foi encaminhada 
três do sexo feminino. Quanto à patologia visual, 12 para instituição no município de sua residêneia (Na) 
tinham baixa visão, que, em um dos casos (Ev), era euma foi desligadaporopçãoda familia(Li). Em 97, 
severaapontodeimpediravisãoameiadistância(da três crianças ingressaram: um meninu (Ev) com 
lousa escolar, por exemplo), c de exigir u uso de baixa visão em nível severo,que em 98 estava exclu-
muitos recursos para leitura e escrita (incluindo sivamente em acompanhamento escolar, e dois pré-
ampliação do texto e grande aproximação para escolares (Gui e Ga),que continuam participando do 
permitir a leitura, uso de caneta preta ponta porosa Grupo de Pré-escolares. Em 98, duas crianças foram 
etc.): c, nos outros casos. permitindo essas ativi- incluídas: Le e Van, respectivamentc nos grupos de 
dades, desde que com algumas condições facilita- Pré-escolares e de Primeiro Grau. 
doras. Três crianças se tomaram cegas, no sentido de Em síntese, das 14 crianças que iniciaram o 
passarem a necessitar do sistema braile, depois do atendimento até 97, nove permaneceram em 98. 
inicio de sua participação no Prodevi: dois meninos, Dessas nove. um subtotal de seis passou por mudan-
Ed e Lu, mantendo percepção de luz e uma menina, ças na modalidade de atençao: do Grupo de Pré-esco-
Ma, mantendo percepção de cores e identificação de lares para o Gl1lpO dc Alfabetização e, depois, ou ao 
algumas figuras em condições especiais (grandes, invés de, para o Acompanhamento Exclusivamente 
esquemâticas e apresentadas com grande contraste) na Escola (AE). Das três sem mudança, duas inicia-
Um dosmcninos, Van, que ingressou em 1998, tinha ram o atendimento rec<.:ntt:mente (Gui e Ga), e uma 
cegueira congênita. permanece no Gl1lpo de Alfabt:tizaçiio desde 95 

Quantoadeficiênciasassociadas, duas meninas (JoA). Das 12 crianças com baixa visão, quase a 
tinham sindromes diagnosticadas (ls- sindrome de metade apresentava alrdSOS significativos no desen-
Bardet-Bield, com alterações neurológicas, levando volvimento no início dos atendimentos. 
li dificuldades no equilíbrio e na cOOl"dcnaç:lo motora, e 
Na - sindroflle de Marfan, com alterações neurológicas Resultados celatim as sessões de grupo 
e somáticas), envolvendo atrasos no desenvolvimento. A análise dos registros das sessõcs de gropo 
Quatro outras crianças apresentavam atrasos signifi- permitiu identificar aquisições nos aspectos 
cativos no desenvolvimento, identificados através trabalhados, ao longo do período de intervenção. De 
dasavaliaçõesindividuaisscmcstraisedasobservaçõcs forma geral, indicam: maior coerência e eomplexi-
ao longo das sessões, a partir do desempenho da dade de rclatos, atenção mais concentrada, maior 
criança em relação a diferentes conceitos (cor, persistência nas tarefas, maior compreensão e 
quantidade. forma etc.), estabelecimcnto de respeito a regras, maior reconhecimento de material 
comparações e relações entre objetos, compreensão escrito, gradual aquisiçãO do conceito de número, 
de histórias e de regras, representação gráfica e maior confiança e sociabilidade, maior respeito a 
identificação de símbolos e palavras. limites colocados pela situação de gl1lpo. O trabalho 

Sete crianças iniciaram o atendimento no conjunto entre crianças cegas e com haixa visão 
Prodevi em 1995, cinco das quais foram atendidas mostrou-se viável, eom o uso dos materiais especial-
por cinco ou mais semestres. Entre as que iniciaram mente confeccionados para este fim 
em 95,a situação no l° semestre de 98 era a seguinte 
uma persistia em atendimento de grupo, três eram Resultados relativos à inclusão molar 
seguidas exclusivamente na escola e três haviam sido Quanto à inclus~o escolar, a análise da corres-
desligadas por dificuldades de suas famílias em pondência recebida c dos relatos de visita à escola 
trazê-Ias para atendimento no Cepre. Em 96, ingres- indicam desde exemplos de inclusão bastante satisfa-



tória, bem como uma série de dificuldades. Apresen- instrução formal e deixou de participar dos grupos do 
taremos brevemente os casos de crianças que estão Cepre, uma vez era prioritário que a família investis-
no Primeiro Grau, iniciando pelos que, presente- se esforços em levá-lo às duas escolas. A avaliação 
mente, estllo sendo acompanhados exclusivamente da escola, ao final do ano, foi de que aprendeu os 

na escola (Ad, Ed, Mi e Ev). É interessante ressaltar conteúdos básicos de \' série, tendo dominado, em 
que sempre é fornecido à escola o livro de Carvalho parte, a escrita em braile. As professoras destacaram 
et aI. (1992), quando se trata de criança com baixa vi· sua vivacidade, bom humor e facilidade de contato 

são. Entretanto, é bastante freqüente ocorrer a perda social. A atuação da presente autora foi no sentido de 
do livro, embora se ressalte que está sendo entregue manter contato quinzenal com as duas professoras, 
para a escola, e não para o professor daquele ano. uma vez que nllo havia mecanismos institucionais 

para encontros entre elas. 
Crialças aCllllpanhadas apenas na Ruala: Em contraste com o caso de Ed, está o de Lu, 
Ad. com baixa visão em nível leve, foi consi- que perdeu a visão em periodo semelhante e que 

derado um menino que apresentava bom desempe- também foi matriculado na I' série. Os dois freqüen-
nho em situações de ensino. Em 95 cursou pré· taram, inclusive, a mesma sala de recursos. Entre-
escola, com relatos favoráveis da professora. Em 96, tanto, Lu sempre se apresentou menos motivado para 
foi para a I' série e teve alguns problemas, que se aaprendizagemeparaa interação social. Sua ramilia, 
ampliaram em 97, quando repetiu a I' série: as na figura de sua mãe, sempre evidenciou dificul-
professoras eram bastante severas, adotavam poucos dades de cumprir as exigências ligadas a seu desen· 
dos recursos sugeridos para favorecer seu desempe- \'olvimento (fosse trazê-lo ao Cepre, fosse levá-lo à 
nho visual e não propunham estratégias alternativas escola), com ausências freqUentes aos compromissos 
de ensino para as situações em que ele apresentava assumidos. Em 98, dada a manifestaçllo da mãe de 
alguma dificuldade. Sua professora de 97 conside- que não poderia cumprir as solicitações do Cepre, foi 

rava que recursos tais como o uso do caderno com desligado desta instituição. 
pauta larga e a adoção inicial da escrita em letra de Mi, um menino com baixa visilo em nível 

forma ao invés da manuscrita criariam um "privi- moderado,apresentava,noiníciode95,atrasocogni-
légio"paraAd. Em 98, foi promovido para a 3'série, tivo, alterações na fala, muita timidez no grupo e 
por decislio da direção, tendo em vista seu potencial grande dependência da mile. Ingressou na pré-escola 
para aprendizagem. em 96, com relatos de que estava acompanhando as 

Ed, que ficou cego ao final de 95, não chegou a atividades propostas em 96 e 97. Em 98, ingressou no 

freqüentar a pré-escola. Em 96, esteve no Grupo de Primeiro Grau e foi feita uma visita à escola, 
Pré-escolares, e não foi para a escola regular devido à fornecendo orientações sobre sua condição. A 
perda do penodo de matrícula (no 2° semestre de 95, estratégia de contato por correspolldêllcia. proposta 
passou por cirurgia no olho, seguida de periodo pro- pela presente autora, não havia funcionado até o tinal 
longado de repouso; voltou para o Grupo em meados do primeiro semestre de 98 

de março de 96, funcionalmente cego). Nesse ano, Ev, um menino com 9 anos e baixa visão em 
teve boa parti~ipação no grupo, evidenciando boas nível bastante severo, chegou para atendimento em 

condições de aprendi7.agem e uma postura alegre e 97, já alfabeti7.ado e fora da csçola regular. Sua 
çonfiante quanto às tarefas propostas. Em 97, ingres- familia havia se mudado para Campinas, e a escola 
sou na I' série, uma vez que já havia completado sele próxima de sua casa disse não ter vagas para a I' série 
anos: a escola nunca havia tido um aluno cego, e com no meio do periodo escolar. O atendimento no Ccpre 
a participação da presente autora, foi providenciada envolveu o estabelecimenlo de estratégias simples e 

sua inscrição na sala de recursos mais próxima (no adequadas para leitura e escrita, a motivaçlio pam 
municipio vizinho). Assim. Ed passou a receber adoção de instrumentos de ampliação da imagem, 
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inicialmente recusados por ele, e para tarefas esco

lares em geral (era comum Ev recusar propostas de 

atividades). Em 98, fo i matriculado na I" série e 

estava sendo acompanhado regu[annente por uma 

estagiaria de psicologia. ESlava sendo desenvolvido 

um trabalho abrangente junto ã equipe pedagógica, 

voltado ao planejamento de condições que pennitarn 
a Ev a participação nas at ividades de ensino regu

larmente planejadas pela professora, com as devidas 

adaptações. 

Clianças que participaM do GlUpO de Allabetização 
Quanto às crianças que participam do Grupo 

Alfabetização, JoA é o que está há mais tempo no 
grupo. Em alguns semestres, o grupo não se constituiu 
propriamente como grupo, tendo o trabalho uma 
caraclcríslicaquase individua1i<l:ada. JoA tem baixa 
visão em nível leve e um atraso considerável no 
desenvolvimento. É muito freqUente ele não se lem
brar de elementos que se acabou de apresentar, 
mostrando-se ansioso quando solicitado a fazê-lo. 
Ao longo do período em que freqüenta o gropo, tcm 
feito aquisições (nomeação de cores, tontagens de 
quan tidades progressivamente maiores, identifica
ção de palavras em termos globais, letras e, mais 
recentemente, sílabas) em ritmo bastante lento. Em 94, 
estava na pré-escola, sem que 05 professores relatas
sem problemas significativos. Em 95 e 96, cursou a 
10sériecom a mesma professora, que relatou dificul
dadesde fazê-lo manter um ritmo de atividade ade
quado ãs tarefas propostas. A professorarcc1amava 
de sua falta de persistência na tarefa eda desorgani
zação do material, o que era confirmado por observa
ções no Cepre. Em 96, seu irmão cursou a 1° série 
pela primeira vez, na mesma escola, e a família, que 
járessaltavaadiferençaentreosdois,exacerbou-aao 
máximo, pelo SUtcsso obtido pelo irmão. Em 97, JoA 
continuou com aquisições lentas, que culminaram 
com um dominio precário da ldtura. A nova profes
sora era bastante toleran te c o promoveu para a 2° 
série, apesar de considerar que ele não estava domi
nando complttamente os conteúdos de 1° série. Em 
98,começou atendendo às solicitações da nova pro
fessora. cumprindo com várias tarefas. Entretanto, 
em maio, esta nos mandou uma primeira comunica-

ção qucixando-se de sua len tidão e desinteresse, o 
que persistiu naquele semestre. 

Is, com baixa visllo em nivel leve e sindrome 
de Bardet-Bield,estuda, desde os quatro anos, numa 
escola regular panicular, que aceita algumas crianças 
com deficiência. No fina l de 1996, estava numa elas
se para crianças de quatro anos, embora tivesse cinco. 

Em 97,passou a lTcqÜCt1tar a sala regular para crianças 
tom seis anos. e,em 98,estava na tlassc de l° série 
dessa escola. Inicialmente, ls apresentava uma série 
de problemas, além da coordenaçllo motora pobre, 
incluindo, por exemplo, a dificuldade de coocentração 
duranteaatividade decontarhistóriasea dificuldade 
de compreensão das regras de jogos como bingo, por 
exemplo. No primeiro semestre dc 98, cstava reco
nhecendo as letras isoladamente, c tomeçava a 
compor algumas palavras (p.ex.: seu nome), quando 
recebia as letras correspondentes. Seu traçado era 
bastantepobre,easatividadesdeescritaeram desen
volvidas tom lttras do alfabeto móvel, uma vez que, 
no momento, não tinha condições de traçar1euas. Em 
suaescola,existeumagrandeaceitaçãoemrclaç,lloàs 
crianças com dc fi ciências, uma postura de encoraja
mentoe de crença nas possibilidades da criança, o 
que tem levado à supcraçãode dificuldades que Is 
efetivamente apresenta. 

Ma participa dos grupos desde o 2G semestre 
de%. Inicialmenteerabastanteagitada,eeradificil 
definir se não respondia acertas solicitaçõcs por não 
atentar ao elemento apresentado, ou por não ter 
condições de enxergá-lo. Gradualmente,passouaser 
mais atenta e a responder aos aspeçtos relevantes da 
tarefa. Sua capacidade visual piorou muito em 97. Na 
prê-eseola particular que freqllentava, os professores 
não conheciam estratégias para atenção a tri3/lças 
comdeficiêneiavisual. Houveresistênciadacoorde
naçãodaescolaemprocurarrccursosdaredepúbliea 
para orientação, bem como em estrei tar um contato 
tom a presente autora. como responsável pelo Pro
devi. Em 98, passou a freqüentar uma estola pública, 
que conta com sala de recursos. Sua mãee ela rela
taram episódios de recusa em irparaaaula. De outro 
lado, Ma mostrou grande entusiasmo na aprendiza
gem e começou a trazer o caderno em braile para O 
Cepre, com aquisições referentes ao domínio de 
letras enúmeros, atéo final doprimeirosemestredc98. 



Van é um menino cego, matriculado na I ' 

série, e que começou a participar do grupo do Prodevi 

no corrente ano. Verificou-se que utilizava pouco o 

tato como forma dc buscar informações represen

tadas de forma bidimensional (fonnas em relevo, 

letras e palavras em braile, normal ou ampliado etc.) 

e que tinha pouca persistência nas tarefas propostas. 

A escola regular declarou-sc dcspreparada para 

recebê-lo, mas o diretor delineou a possibilidade de a 

professora utilizar seu período de planejamento dc 

aulas para manter contato com a professora da sala de 

recursos, o que nào havia ocorrido até o final do 

primeiro scmcstre de 98. 

Pintos ~ara reflexão 
Tendo em vista a implementação do Prodcvi 

há alguns anos. foram surgindo alguns pontos para 

reflexão, apresentados a seguir. 

Idlntifiução de fatores responsâveis 
pelulJludançasobserYadasnosgrupcs 
Quando sc tem um projcto dc intcrvenção, há 

interesse em avaliar sua eficácia. Entretanto, os sujeitos 
da intervenção também participam de outras situa
ções que podcm favorecer o aparecimento das 
mudanças esperadas nessc projcto. No caso cspecífi
co, tem-se crianças quc participam de um programa 
interdisciplinar de atenção à criança com dcficiência 
visual (o Programa Infantil DV do Cepre), do qual o 
Prodevi é uma parte. Em geral, elas também freqUen
tam escola regular e, obviamente, vivem em uma 
família e em uma comunidade. Até o presente, não 
foram adotados, no Prodevi, delineamentos experi
mentais que pennitissem fazer afirmações, com alto 
grau de probabilidade, sobre o efeito de ações especi
ficas sobre o desempt:nho das crianças. Entretanto, 
considera-se que o registro sistemático das sessões 
traz informações "antes-durante-depois" sobre 
eventos específicos. que não ocorn:ram de forma 

semelhante em oulras situaçõcs da vida da criança 
(jogos de bingo, rcronhecimento de crachás etc.). 
Nesses casos, tem-M"' uma descriçào das aquisições 
da criança em interação com a situação especifica, e 
St: fazt:l1l afirmaçõcs descritivas sobre as mudanças 
observadas. 

l!l 

Até que ponlo se podcria dizer que essas 

aquisições ocorreram devido aos procedimentos 

adotados? Essas mudanças podem ter ocorrido, em 

parte, devido às interações ocorridas em outras 

situaçõcs (outros atendimentos no Programa Infantil 

DV, situações de ensino fonnal e infonnal na escola, 

interações familiares e na comunidade). 

Tem-se, então, que com o planejamento atu31, 

pode-se descrever as mudanças observadas, mas não 

se pode fazer afmnações sobre cau~·alidade. A rigor, 

essas só podem ser feitas a partir da adoção de 

delineamentos experimentais, sendo que, no caso, 

c3bem melhor os de linha de base múltipla (Kazdin, 

1982), por sen:m delineamentos de sujeito único c 

porni"lo terem as desvantagens dos procedimentos de 

reversão. Isso, no entanto, exige um grau de padro

nização das atividades desenvolvidas que não se teve 

até o momento. 

Entretanto, consideramos que a inlerprelação 

cuidadosa dos dados observados, juntamente com 

algumas infonnalj'Ões sobre os demais acontecimentos 

da vida de cada criança nos pcnnitem fazer afirmaçõt:s 

probabilísticas sobre alguns falores (.]ue afetam o 

desempenho das crianças. Assim, por exemplo, 

supomos que pelo menos parte do sucesso inicial de 

Ma na l ' série se deve ao Prodevi. Ao longo dos três 

semestres de intcrvenção anteriores a seu ingresso no 

Primeiro Grau, Ma passou de uma postura inicial de 

desatenÇãO, recusa de tarefas c agitação para uma de 

exploração cuidadosa do material e respostas rele

vantes às tarefas, com o uso de materiais e estratégias 

adotados unicamente no Prodevi. A pré-escola em 

que estava pode ter contribuído. mas, até onde sabe

mos, não desenvolveu um procedimento sistemático 
de utilização de recursos adequados par.! crianças 

sem visão funcional para leitura e eserita e sugeria 
quc ela pennanecesse por mais um ano no nível de 

pré. Sabe-se, apenas, que a professora apresentava 

letras e números convencionais em tamanho grande, 

elaborados com bastante contraste, par.! Ma contornar 

Dessa forma, considera-se que se tem algumas 

indicações de que as interações e atividades desen

volvidas no Prodevi foram, em parte, responsáveis 
pelo sucesso inicial de Ma na I ' série 
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Outro exemplo: levanta-se a suposição de que 

parte dos problemas lIeAd n3 escola se devem iI falta 

de tolcrancia de SU3S professordS de 96 e97 em relaçào 

àsuadeficiênciavisual.lssoporqueasobscrvaçõcs 
de Ad nos grupos sempre mostraram uma criança 
com atenção concentrada na tarefa proposta, com 

aprendizagem rápida dos conceitos apresentados e 
com bom relacionamento com os colegas. Além 
disso, foi bcm avaliado na pré-esçola, com critérios 

de avaliação indcpcndcntcs doProdevi 

Fatoles que atualmente dificultam a inclusão de 
Crianças corn deficiencia visual na escola regu lar 
Conforme se dcprccndc dos relatos sobre as 

crianças atualmente no Primeiro Grau, há problemas 

na maioria dos casos, e estes se devem, em parte, à 
escassez de recursos educacionais para a criança eom 

deficieneia visual,que se traduz em' 

• Distânciaentreescolaregularesaladerecursos 
para crianças com deficiência visual, o que 
dificlllta a comunicação entre os respectivos 
professores,oque émaisgravequandoasalade 
recursos é a única estratégia disponível para a 
criança cega. 

• Falta de conhecimento do~ professores sobre 
procedimentos de atenção à criança com defi
ciência visual, oque leva aatuaçõcs inadequadas 
(p.cx.: achar que a criança com oaixa visão não 
deve ter "privilégios",considerarque o ensino de 
braile envulve altíssima especialização e que é 
inviável receber a criança na sala regular, ter 
dificuldade de discriminar em que circunstâncias 
o aluno ncccssitauma atenção especial eem que 
circunstâncias e le deve ser tratado como os 
demais alunos) 

• Ausência,namaioriadosmunicípios,dcrccursos 
para atenção à criança com algumas dificuldades 
de aprendizagem clou a lgumas dificuldades 
socioafetivas,napropriaescola, eque nãodeman
dassem soluções mais drásticas, atualmente 
bastante criticadas, tais como a classe especial 
para deficiente mental ou o tratamento psicoló
gico ou psicopedagógico em nivelclinico 

• A tendência de alguns professores de atribuir 
qualquer dificuldade da criança, ou mesmo 
comportamentos inadequados, â sua deficiência 

Clci~ GUiflli"i~titli 

visual. Assim. problemas de disciplina. dificulda
desconceituais, e outros prob1cmassão atribuidos 
àdeficiênciavisual,umavariáve1 orgânica, oque 
os exime do âmbito da atuação do professor. 

Verifica-se, assim, que as dificuldades 

observadas no processo de escolarização da criança 

com deficiência visual têm múltiplas origcns, 

agravadas pela falta de recursos adequados no 

sistema regular de ensino, seja os específicos para 

pessoas com deficiênciavisual,seja os destinados a 

alulloscom algumas dificuldades escolares. 

Ncssc contcxto, programas que visem promover 

o desenvolvimento dessas crianças podem trazcr 

c01l!rihuiçõcs, confonne se apresentou no presente 

relato. 
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