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RESUMO 

 

 

A proposta de uma educação inclusiva, uma escola para todos (na qual as 
diferenças dos alunos devem ser respeitadas e a permanência e convivência devem 
ser garantidas), tem sido o desafio posto diante dos professores e demais 
profissionais da educação (GLAT, 2007; FÁVERO et al., 2007). Entretanto, os 
primeiros passos no processo de implantação da educação inclusiva não têm sido 
relatados como experiências fáceis. Considerando esse contexto, realizamos um 
estudo de caso, numa escola pública da rede regular de ensino em Campina 
Grande/PB, com o objetivo de verificar como o processo de educação inclusiva 
estava acontecendo numa aula de língua inglesa e quais eram os desafios 
enfrentados pela professora. Utilizamos para coleta de dados entrevistas 
semiestruturadas com a professora e seus alunos deficientes visuais, além de 
observações em campo.  Ao final, constatamos que a docente e os alunos estavam 
vivenciando a experiência de uma educação inclusiva com muitas limitações que 
comprometiam o devido aprendizado da língua-alvo. 
 

Palavras-chave: Educação Inclusiva. Deficientes Visuais. Ensino de Língua Inglesa.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The proposal of an inclusive education, a school for everyone (in which students’ 
differences must be respected and the permanence and coexistence must be 
guaranteed), has been a challenge for teachers and other educators (GLAT, 2007; 
FÁVERO et al., 2007). However, the first steps in the process of implementation of 
inclusive education have not been reported as an easy experience. Considering this 
context, we have carried out a case study in a public regular school in Campina 
Grande/PB with the objective of verifying how the process of inclusive education was 
taking place in an English classroom and what challenges the teacher was facing. 
For data collection, we have used semi-structured interviews with the teacher and 
her students with impaired vision, as well as field observations. Finally, we found out 
that the teacher and the students were living the experience of an inclusive education 
with many limitations which prevented the appropriate learning of the target 
language.  
 

Keywords: Inclusive Education. Visually impaired students. English Language 
Teaching. 
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INTRODUÇÃO 

 

Durante a nossa formação acadêmica em um Curso de Letras, habilitação em 

língua inglesa, começamos a refletir sobre a inserção de pessoas cegas na rede 

regular de ensino a partir de uma proposta de ensino apresentada pela nossa 

professora no componente curricular de Prática Pedagógica III1, cujo objetivo 

principal era nos proporcionar uma experiência de monitoria em aulas de língua 

inglesa em escola pública na escola regular de ensino.  

Aceitamos a proposta, mas não escondemos a nossa preocupação sobre 

como seria ensinar língua estrangeira a alunos cegos, sobretudo em razão de nossa 

dependência em lançar mão de recursos visuais para o ensino-aprendizagem desse 

idioma, pois, segundo Sá et al (2007), este campo visual detecta e integra de forma 

instantânea mais de 80% dos estímulos do ambiente, favorecendo de forma 

significativa o aprendizado.  

A curiosidade de verificar os desafios e obstáculos, bem como a anuência da 

professora da disciplina citada e a sugestão de um professor do Instituto de 

Educação e Assistência aos Cegos do Nordeste (IEACN), conhecido como Instituto 

dos Cegos de Campina Grande, foi o que nos impulsionou para assistir in loco a 

experiência de ensino em uma turma composta por alunos deficientes visuais, cegos 

e com baixa visão2 e alunos sem deficiência visual. Inicialmente, fomos orientados a 

fazer um levantamento bibliográfico sobre o tema e acompanhar as aulas na escola 

regular de ensino. 

Em 2008 o Instituto dos Cegos de Campina Grande orientou aos pais dos 

deficientes visuais que eram atendidos por essa instituição, através da educação 

especial, a matricularem seus filhos nas escolas da rede regular de ensino para 

garantir o acesso e permanência desses, cumprindo, desta forma, o que está 

estabelecido na legislação brasileira (FÁVERO et al, 2007). Esse foi o primeiro 

passo para o processo de inclusão escolar destes alunos e foi também o que nos 

instigou a realizar esta pesquisa com o intuito de: (i) verificar como o processo de 
                                                 
1Esclarecemos que no momento em que vivenciamos essa experiência de monitoria em aulas de 
língua inglesa na graduação em Letras-Inglês (no ano de 2006), o currículo do curso contemplava o 
componente curricular denominado de Prática Pedagógica III, equivalente ao atual componente 
curricular denominado de Estágio Supervisionado III na mesma Instituição. 
2A baixa visão caracteriza-se pelo comprometimento do funcionamento visual dos olhos, mesmo após 
tratamento ou correção. As pessoas com baixa visão podem ler textos impressos ampliados ou com 
uso de recursos óticos especiais. (FUNDAÇÃO DORINA, 2012) 
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educação inclusiva estava acontecendo naquela sala de aula e (ii) identificar quais 

eram os desafios enfrentados pela professora. 

Para o desenvolvimento deste trabalho estudamos a legislação brasileira que 

ampara a proposta de educação inclusiva, educação especial, deficiência visual, 

experiências inclusivas e formação continuada (Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva de Educação Inclusiva, BRASIL, 2007; Constituição 

Federal, BRASIL, 1988) à luz das reflexões de Sá et al (2007), Fávero et al (2007) , 

Glat (2007), dentre outros.  

Neste sentido, organizamos nosso trabalho nas seguintes seções: (a) 

fundamentação teórica, na qual estabelecemos a diferença entre educação especial 

e educação inclusiva; discutimos sobre o ensino de língua inglesa para deficientes 

visuais; e refletimos sobre o papel do professor, das instituições de ensino e do 

governo na prática da educação inclusiva; (b) metodologia, onde apresentamos 

nossa tipologia de pesquisa, assim como os sujeitos, instrumentos e procedimentos 

de coleta de dados adotados; (c) análise de dados, seção na qual refletimos sobre 

as nossas descobertas; e (d) nossas considerações finais sobre este estudo. 
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Nesta seção apresentaremos, inicialmente, uma distinção entre os contextos 

de Educação Especial e Educação Inclusiva. Em seguida, discutiremos sobre o 

ensino de língua inglesa para deficientes visuais. Por fim, refletiremos sobre o papel 

do professor, das Instituições de Ensino e do Governo na prática da Educação 

Inclusiva. 

 

1.1 Educação especial x Educação inclusiva 

 

A garantia de que todos tem o direito à educação e o acesso à escola está 

estabelecida no artigo 205 da Constituição Federal - CF (BRASIL, 1988):  

 

a educação é direito de todos, dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, e deve 
visar o desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o pleno 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.  
 
 

No artigo 206, inciso I, é defendido o princípio da igualdade de condições para 

o acesso e permanência dos alunos na escola. No artigo 208, inciso III, por sua vez, 

a CF prevê que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante “a 

garantia do atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino.” 

Fávero et al (2007, p. 26) explicam o termo “preferencialmente” da seguinte 

maneira: 

este advérbio refere-se ao “Atendimento Educacional Especializado”, 
trata-se do atendimento que é necessariamente diferente do ensino 
escolar, e que é indicado para melhor suprir as necessidades e 
atender às especificidades dos alunos com deficiência, inclui o 
ensino da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), do código Braille, 
uso de recursos de informática e outras ferramentas tecnológicas, 
orientação e mobilidade, educação física adaptada, atividades da 
vida autônoma e social. 

  

Esse atendimento educacional especializado não substitui a escola comum 

para pessoas em idade de acesso obrigatório ao Ensino Fundamental, porém 

complementa os conhecimentos adquiridos pelos alunos nos níveis de ensino básico 

e superior. Os autores (op. cit., 2007, p. 27) acrescentam, ainda, que a Constituição 



12 
 

admite a possibilidade deste atendimento ser oferecido em outros estabelecimentos, 

fora da rede regular de ensino. E afirmam que esta situação também está prevista 

no art. 59, parágrafo 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN 

(BRASIL, 1996).  

Para Glat (2007, p.15), a educação especial se configurou tradicionalmente 

como: 

um sistema paralelo e segregado de ensino, direcionado para o 
atendimento especializado de indivíduos com deficiências, distúrbios 
graves de aprendizagem e ou comportamento, altas habilidades e 
superdotação, este serviço especializado agrupa profissionais, 
técnicos, recursos e metodologias específicas para uma dessas 
áreas.  

 

Essa autora relata que a educação especial inicialmente constituiu-se como 

um modelo médico ou clínico e que este enfoque baseava-se no fato de que toda 

deficiência era compreendida como uma doença crônica, cujo atendimento prestado 

deveria ser realizado observando-se o aspecto terapêutico mesmo que estivesse 

relacionado com a área educacional.   

 A partir da década de 70 surge uma mudança de paradigma para educação 

especial quando passa de um modelo médico para um modelo educacional com a 

nova concepção de que o deficiente pode aprender. Apesar dos avanços, este 

modelo não representou a garantia de ingresso das pessoas deficientes no sistema 

regular de ensino. 

  A partir da década de 90 a chamada educação inclusiva provocou um 

repensar dos objetivos e prática da educação especial como forma de buscar seu 

espaço de atuação na escola comum. Isto porque a educação especial tornou-se um 

sistema de suporte para alunos especiais incluídos e para professores da rede 

regular de ensino, ou seja, ela passou a ser concebida como um conjunto de 

recursos que a escola regular deveria dispor visando atender à diversidade dos seus 

alunos. 

Com a publicação da Política Nacional de Educação Especial (PNEE) na 

perspectiva da educação inclusiva por parte da SEESP/MEC, a educação especial 

passou a ser considerada uma modalidade de ensino complementar ao ensino 

regular. Essa concepção superou a visão do caráter substitutivo da Educação 

Especial ao ensino comum e resgatou o sentido da Educação Especial expresso na 

Constituição Federal de 1988 que definiu esta modalidade de ensino como sendo de 
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caráter complementar, cuja transversalidade ocorreria em todas as etapas e níveis 

da educação, bem como define a oferta de Atendimento Educacional Especializado 

(AEE) em todas as etapas, níveis e modalidades.  

A PNEE (BRASIL, 2007, item IV) forneceu instruções aos sistemas de ensino 

para promover respostas às necessidades educacionais especiais, garantindo:  

 

Transversalidade da educação especial desde a educação infantil até 
a educação superior; atendimento educacional especializado; 
continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino; 
formação de professores para o atendimento educacional 
especializado e demais profissionais da educação para a inclusão 
escolar; participação da família e da comunidade; acessibilidade 
urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e equipamento, nos 
transportes, na comunicação e informação e articulação intersetorial 
na implementação das políticas públicas.  

 

 

Ainda de acordo com a PNEE (op. cit.), na perspectiva da educação inclusiva, 

a educação especial deveria fazer parte da proposta pedagógica da escola regular, 

promovendo o atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos com 

deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação. A PNEE orienta a organização de redes de apoio, a 

formação continuada, a identificação de recursos, serviços e o desenvolvimento de 

práticas colaborativas.  

A educação inclusiva é considerada um novo paradigma da educação 

brasileira, e segundo Mantoan (2000) e Glat (2007) representa o resultado de vários 

debates e discussões envolvendo pesquisadores, educadores e diversas instituições 

de apoio a pessoas portadoras de deficiências.  

Dentre os principais documentos internacionais norteadores desse novo 

paradigma da educação destacam-se: (a) a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (1948), que estabelece que os direitos humanos são os direitos 

fundamentais de todos os indivíduos e devem ser respeitados, principalmente o 

direito à vida, à integridade física, à liberdade, à igualdade, à dignidade e à 

educação; (b) a Declaração Mundial de Educação para Todos (1990), que promove 

a universalização do direito a educação; (c) a Declaração de Salamanca (1994), que 

reafirma o compromisso para com a educação para todos e reconhece a urgência da 

necessidade de providenciar educação para pessoas com necessidades 

educacionais especiais dentro do sistema regular de ensino; e (d) a Convenção 
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Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a 

Pessoa Portadora de Deficiência (1999), que foi promulgada no Brasil através do 

Dec. nº 3.956 de 8/10/2001, estabelecendo as diretrizes e bases da educação 

brasileira.  

Ao fazer uma reflexão a respeito de uma escola para todos, a inclusão surge 

para revolucionar o sistema organizacional, bem como as propostas curriculares 

vigentes, principalmente por apresentar como uma de suas metas prioritárias a 

transformação das escolas em espaços de formação e de ensino de qualidade que 

atendam a todos os alunos conforme suas peculiaridades (MANTOAN, 2000). 

Esta transformação com foco em cada aluno traz grandes desafios para 

escolas e profissionais da área de educação, principalmente no desenvolvimento e 

aperfeiçoamento de estratégias de ensino-aprendizagem que proporcionem 

respostas educativas às necessidades de todos os educandos. 

Sobre educação inclusiva, Glat (2007, p.16) esclarece que: 
 
    

significa um novo modelo de escola em que é possível o acesso e a 
permanência de todos os alunos, e onde os mecanismos de seleção 
e discriminação, até então utilizados, são substituídos por 
procedimentos de identificação e remoção das barreiras para a 
aprendizagem. [Para tornar-se inclusiva] a escola precisa formar 
seus professores e equipe de gestão, e rever as formas de interação 
vigentes entre todos os segmentos que a compõem e que nela 
interferem. 
 
 

Esse modelo traduz a proposta da inclusão de acolher e garantir a 

permanência de todos os alunos na escola visando o seu desenvolvimento e sua 

aprendizagem, contando para isto com a organização pedagógica, práticas de 

ensino inovadoras, formação de professores e equipe de gestão, com o objetivo de 

atender as diferenças entre os alunos, sem discriminações, proporcionando 

benefícios a todos. Observamos que a educação inclusiva aponta para a revisão dos 

programas de formação inicial ou continuada dos professores para atuarem na rede 

regular de ensino.  

Além dos documentos citados, Fávero et al. (2007) esclarecem que a nossa 

Constituição Federal (BRASIL, 1988)  prevê a construção e o estabelecimento da 

educação inclusiva como um sistema de educação e ensino em que todos os alunos 

com necessidades educacionais especiais, incluindo os alunos com deficiência, 

frequentem as escolas comuns, da rede pública ou privada, com colegas sem 
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deficiências. Segundo o referido documento legal, devem ser respeitadas as 

características de cada estudante e devem ser oferecidas alternativas pedagógicas 

que atendam às necessidades educacionais de cada aluno, ou seja, que a escola 

ofereça um ambiente inclusivo e acolhedor, onde todos possam conviver e aprender 

com as diferenças.  

Considerando esse contexto, entendemos que a diferença entre educação 

especial e educação inclusiva é que: a primeira é a modalidade de ensino que 

oferece atendimento educacional especializado (MACHADO, 2006), e a segunda é 

uma modalidade de ensino que busca atender às diferenças do aluno no ambiente 

de ensino regular. 

O Brasil é um dos países que possuem a legislação mais moderna em 

relação às pessoas com deficiência, no entanto, no cotidiano das escolas ainda é 

preciso adequação em termos de espaço físico e acessibilidade e, no caso das 

escolas, qualificação docente e infraestrutura apropriadas, como forma de fornecer o 

suporte necessário para que a inclusão ocorra de forma plena (MAZZARO, 2008). 

Neste sentido, Bischoff et al (2006) e Mantoan (2000), argumentam que a educação 

inclusiva caminha a passos lentos e requer uma preparação adequada e mudanças 

atitudinais por parte de todos que compõem o cenário da educação. 

Há uma distância separando o discurso oficial das práticas vivenciadas nas 

escolas. Este fato requer de todos os profissionais da educação grandes esforços 

para torná-las compatíveis com os propósitos legais. Assim, segundo Teixeira et al 

(2007, p. 218), “a inclusão ocorre sem a devida capacitação de professores, sem 

recursos materiais e de infraestrutura adequadas”.  

 Em conformidade com os aspectos legais e diretrizes da educação inclusiva, 

as instituições filantrópicas que mantém escola especial, mesmo que disponibilizem 

de atendimento educacional especializado, devem providenciar a matrícula das 

pessoas que são atendidas e que estejam na idade de 7 a 14 anos, no Ensino 

Fundamental, em escolas comuns da rede regular. Com relação aos jovens cuja 

idade ultrapassa estes limites, caso não seja possível frequentar o ensino médio, 

devem ser garantidas suas matrículas na modalidade de educação de jovens e 

adultos (FÁVERO et al, 2007). 

 Dentre as necessidades especiais previstas em lei, conforme citamos, 

encontramos a realidade dos deficientes visuais (foco desta pesquisa) sobre os 
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quais discorremos a seguir, considerando o contexto no qual este estudo foi 

realizado (aulas de língua inglesa). 

 
 
1.2 Ensino da língua inglesa para deficientes visuais   
 
 
 O ensino da língua inglesa para alunos deficientes visuais representa um 

grande desafio para o professor, uma vez que as principais abordagens de ensino 

de línguas estrangeiras existentes enfatizam o uso da visão. Entretanto, sabemos 

que nesse contexto é preciso realizar adaptações de métodos, técnicas e materiais 

normalmente utilizados. Como exemplo de materiais didáticos, uma alternativa viável 

pode ser fazer uso de recursos tecnológicos, tais como: programas de leitores de 

tela como o jaws, dosvox, virtual vision, os áudio-books (SÁ et al., 2007, p. 33).  

Além disso, é de fundamental importância compreender que os deficientes 

visuais possuem outros sentidos que devem ser explorados, e a condição da falta 

parcial ou total da visão não os incapacita de aprender outro idioma. Os autores 

citados recomendam que o ensino da língua estrangeira deve priorizar à 

conversação e, quando forem utilizados recursos visuais nas atividades, devem  ser 

explicados oralmente. 

Como forma de demonstrar caminhos alternativos para o ensino de língua 

inglesa, apresentaremos, a seguir, um breve panorama com alguns métodos 

utilizados no ensino de língua estrangeira (LE) que favorecem as individualidades 

dos aprendizes, conforme descrito por Larsen-Freeman (2000).  

O método Áudio-Lingual tem como meta tornar os alunos capazes de usar a 

língua-alvo comunicativamente. Dessa forma, eles devem aprendê-la de modo 

automático sem parar para pensar, adotando novos hábitos na língua-alvo e 

superando os antigos hábitos de sua língua nativa. O conteúdo é sempre estrutural, 

e  apresentado inicialmente em diálogos. Para que esses diálogos sejam aprendidos 

são usadas técnicas de memorização, imitação e repetição. Depois são realizados 

exercícios com a finalidade de fixação dos conteúdos e vocabulário. Utiliza-se 

geralmente muita repetição e jogos de pergunta-resposta. As respostas certas dos 

alunos são reforçadas positivamente com prêmios ou elogios. A gramática é 

introduzida mediante os elementos fornecidos no diálogo, mas não são comuns 

explicações explícitas de regras.   
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Nesse método, há uma constante interação aluno-aluno, dirigida pelo 

professor, especificamente nos jogos de repetição ou “drills”, quando os alunos se 

revezam nos papéis do diálogo. A competência oral recebe mais atenção e a 

pronúncia é ensinada desde o começo, geralmente com os alunos trabalhando em 

laboratórios de línguas e em atividade em pares. 

Suas principais técnicas são, segundo a autora (op. cit., p. 47): memorização 

de diálogos; conversação em pares; dramatização de diálogos memorizados; 

memorização de frases longas parte por parte; jogos de repetição (para memorizar 

estruturas ou vocabulário); jogos de pergunta-resposta (para praticar estruturas); 

jogos de completar diálogos; jogo de construção de frases a partir de pistas 

(palavras) dadas; jogo de transformação de frases negativas em afirmativas, etc.; 

jogos para diferenciar palavras parecidas (por exemplo: sheep / ship). 

A Abordagem Comunicativa tem como meta tornar os alunos 

comunicativamente competentes, ou seja, torná-los capazes de usar a língua de 

maneira apropriada dentro de um contexto social.  O falante deve saber escolher 

entre diferentes estruturas a que melhor se aplica às circunstâncias da interação 

entre ele e o ouvinte. Isto envolve o domínio de competência gramatical ou 

linguística, habilidades sociolinguísticas, discursivas e estratégicas. 

A principal característica desse método é a prática de realizar atividades que 

envolvam comunicação real. O uso de material autêntico3 como artigo de revista, 

jornal, trechos de programas de rádio e TV é muito utilizado para que os alunos 

tenham acesso à língua como ela é usada efetivamente por seus falantes. 

Atividades de conversação em pequenos grupos são muito exploradas, dessa forma, 

maximiza-se o uso da língua pelos alunos.  

Larsen-Freeman (2000, p. 132) afirma que as principais técnicas usadas são: 

uso de material autêntico texto com frases desordenadas para os alunos ordenarem; 

jogos de cartões com pistas para os alunos fazerem perguntas autênticas e obterem 

repostas também pessoais; uso de figuras em sequência, sugerindo estórias que os 

alunos tentam prever; dramatização de cenas propostas pelos alunos ou professor. 

O método Total Physical Response - TPR (Resposta Física Total) utiliza 

uma abordagem de ensino de línguas chamada de “abordagem de compreensão“, 

                                                 
3 Materiais autênticos são definidos como quaisquer materiais/textos que apresentam uma linguagem 
específica, sem finalidade pedagógica. Exemplos de materiais autênticos incluem livros, revistas, 
músicas, páginas da web, folhetos, panfletos. 
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na qual é enfatizada a compreensão auditiva.  Este fato toma por base a observação 

de que as crianças são expostas a um determinado período à língua materna 

usando o sentido da audição e, depois de um certo tempo, elas começam as 

primeiras formas de conversação oral. Um dos principais enfoques desta abordagem 

é a aprendizagem prazerosa da língua em que utiliza-se o ensino lúdico que leva ao 

prazer de aprender a língua. Espera-se que o estudante sinta prazer em aprender 

outro idioma, para tanto são utilizadas atividades divertidas, o movimento corporal é 

um importante recurso para facilitar na compreensão. Assim, muitas estruturas são 

aprendidas e praticadas através de comandos.  

Conforme Larsen-Freeman (2000, p.116), as principais técnicas usadas nesse 

método são: uso de comandos pelo professor para ditar um comportamento aos 

alunos;· uso de comandos pelos alunos para o professor executar; ação sequencial 

(o professor dita uma série de ações de uma só vez e o aluno a executa, por 

exemplo, “retire uma caneta, retire um pedaço de papel, escreva uma carta 

imaginária, dobre a carta, coloque-a em um envelope, escreva o endereço no 

envelope, coloque um selo sobre ele e envie-o”) (nossa tradução4) 

No método Community Language Learning (Comunidade de Aprendizagem 

de Língua) o foco é que os alunos devem ser vistos como “pessoas por inteiro”, não 

apenas o intelecto e os sentimentos de cada um devem ser levados em 

consideração, mas principalmente o modo como se relacionam, suas reações 

físicas, instintivas e desejo de aprender. O professor precisa estar sempre atento 

para a necessidade de apoio que seus alunos têm com relação a seus medos e 

inseguranças na aprendizagem. Por isso, é fundamental que o professor construa 

um bom relacionamento comunitário na classe.  

Neste método os alunos devem ser bem informados quanto ao que 

acontecerá em cada atividade e as suas limitações individuais precisam ser levadas 

em consideração na hora da cobrança. Desta maneira, eles se sentirão mais 

seguros. A aprendizagem linguística está voltada à comunicação e expressão de 

ideias por meio da cooperação. Os alunos são constantemente convidados a dizer 

como se sentem e o professor deve ser capaz de compreender suas reações e 

conduzi-los a uma aprendizagem sempre melhor (LARSEN-FREEMAN, 2000). 

                                                 
4
“take out a pen, take out a piece of paper, write an imaginary letter, fold the letter, put it in an envelop, 

write the address on the envelop, put a stamp on it and mail it” (LARSEN-FREEMAN, 2000, p. 116) 
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As principais técnicas usadas são: gravação da conversa dos alunos; 

transcrição das gravações; uso de gravações para corrigir ou reforçar pronúncia; 

formulação de novas frases a partir de outras já gravadas; tarefas em pares ou em 

pequenos grupos; reflexão aberta sobre as atividades em sala. 

Não temos a pretensão de definir qual método será o mais apropriado para o 

contexto de educação inclusiva, mas buscamos, por meio desse breve panorama, 

refletir sobre outras possibilidades de ensinar e aprender uma língua estrangeira, 

considerando, inclusive, a realidade de salas de aula em ensino regular com mais de 

vinte alunos por turma, situação que dificulta um atendimento mais personalizado a 

cada aluno.  

Entendemos que dentre os métodos citados vários aspectos são positivos 

para aplicar em uma sala de aula inclusiva, atitudes como o reinforcement usado no 

Método Áudio-lingual; a realização de atividades que envolvam uma real 

comunicação propostas pela Abordagem Comunicativa; a atenção do professor 

para a necessidade de apoio dos seus alunos com relação aos seus medos e 

inseguranças enfatizada pelo Community Language Learning, bem como as 

atividades em pares. Todavia, destacamos o método TPR pela sua característica 

lúdica e prazerosa do ensino de línguas, principalmente pela ênfase na 

compreensão auditiva que é um dos principais sentidos utilizados pelos alunos 

sujeitos da nossa pesquisa.  De qualquer forma, independente do método utilizado, 

acreditamos que o professor titular precisa de um suporte técnico para exercer a sua 

prática pedagógica em situações de educação inclusiva. 

É importante para o professor conhecer as orientações do Ministério da 

Educação - MEC (BRASIL, 2006, p.177) quanto à adequação didático-pedagógica, 

considerando os métodos de ensino adotados que são recomendadas para uma 

perspectiva inclusiva para alunos cegos ou com baixa visão, tais como:  

 

promover trabalhos em parceria entre os alunos; usar procedimentos, 
técnicas e instrumentos de avaliação distintos na classe, quando for 
necessário, sem privilegiar ou prejudicar o aluno com deficiência visual com 
relação ao alcance dos objetivos educacionais para ele estabelecidos; 
introduzir atividades complementares individuais que permitam ao aluno 
alcançar os objetivos com os demais colegas; realizar explicação verbal de 
todo o material apresentado em aula de maneira visual; colocar o aluno cego 
numa carteira das primeiras filas; encorajar, estimular e reforçar a 
comunicação, a participação, o sucesso, a iniciativa e o desempenho do 
aluno. (BRASIL, 2006, p.177) 
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Santos e Fontes (2010) destacam que cabe ao professor criar oportunidades 

para que o aprendizado do aluno deficiente visual aconteça, isto significa que o 

professor deve oferecer alternativas que favoreçam de fato o aprendizado do aluno 

na língua-alvo, aspecto este a ser abordado no tópico a seguir. 

 
 
1.3  O papel do professor, das instituições de ensino e do governo na prática 
da educação inclusiva 
 
 

O desafio de promover uma educação inclusiva está posto diante do 

professor, para isso é fundamental que as instituições de ensino invistam em 

infraestrutura adequada e cursos de formação continuada para que esse profissional 

busque suporte para atender suas novas demandas pedagógicas. 

Sant’ana (2005) realizou um estudo com professores e diretores de escolas 

públicas do ensino fundamental do interior paulista sobre a educação inclusiva, no 

qual apontou a falta de formação especializada e de apoio técnico no trabalho com 

os alunos portadores de necessidades especiais, inseridos nas classes regulares, 

como uma das principais dificuldades para realização do processo de inclusão. As 

sugestões apresentadas pela autora (op.cit.) são elencadas a seguir:  é necessário a 

orientação de uma equipe multidisciplinar, investimento em formação continuada, 

infraestrutura e recursos pedagógicos adequados, atitude positiva dos agentes, bem 

como  apoio da família dos alunos.  

Sabemos que antes da política da inclusão dos alunos na escola regular, os 

professores licenciados no Brasil não receberam nenhuma formação específica 

nesta área, e este fato ainda se repete em vários cursos de licenciatura em Letras, 

salvo pela inclusão da disciplina Libras na grade curricular de algumas instituições 

de ensino superior, a exemplo da Universidade Estadual da Paraíba em seu 

currículo atual. Além disso, é importante ressaltar que, atualmente, algumas 

instituições particulares de ensino superior, a exemplo da UNINTER oferecem curso 

de pós-graduação Lato Sensu através da modalidade semipresencial e à distância 

com o objetivo de formar professores capacitados para atuar na área de educação 

inclusiva, no portal da educação encontra-se disponível curso de especialização com 

ênfase em deficiência visual. 
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O MEC, por intermédio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão (Secadi), desenvolve programas que apóiam a formação 

continuada de professores para atuar nas salas de recursos multifuncionais e em 

classes comuns do ensino regular, em parceria com Instituições Públicas de 

Educação Superior (IPES), oferecendo curso no nível de aperfeiçoamento e 

especialização, na modalidade presencial e semipresencial pela Rede Nacional de 

Formação Continuada de Professores na Educação Básica (RENAFOR).  

Neste sentido, conforme esclarece Caiado (2006), a educação especial deve 

ser inserida em todos os cursos de formação de professores da educação básica, e 

a instituição de ensino superior deverá decidir como esse conteúdo deve ser 

abordado.  

Acreditamos que muitos professores do ensino regular, mesmo sentindo-se 

despreparados para ensinar a turma toda, exercem um papel de mediadores do 

aprendizado dos alunos (com ou sem deficiência visual), buscam alternativas, criam 

oportunidades para que este processo realmente aconteça, por acreditarem na 

possibilidade de contribuir para o processo de inclusão. Para Reganhan e Bracialli 

(2008, p.18), “o professor precisa compreender as diferentes formas de 

aprendizagem do seu alunado, a fim de estruturar sua própria prática pedagógica 

para atender, com qualidade, à diversidade”. 

A inclusão não é um processo rápido e fácil, pois requer uma preparação 

adequada, mudanças atitudinais de todos os que atuam direta e indiretamente.  

Bischoff et al (2006) destacou como princípio básico para inclusão que os 

professores de classe comum sejam supridos de um suporte técnico para que 

possam desempenhar  formas criativas de atuação com as crianças com deficiência. 

 Neste sentido, Mazzaro (2008) acrescenta que professores tentam adequar 

suas práticas pedagógicas às propostas de inclusão, entretanto, em diversas 

situações faltam-lhes as condições básicas necessárias para atender à diversidade, 

por não contar com uma estrutura adequada na escola.  

Para o MEC (BRASIL, 2006) é necessário que sejam promovidas adequações 

curriculares que permitam o acolhimento de alunos com deficiência visual. Nesta 

perspectiva, a escola deverá ser provida de instrumentos, equipamentos, material 

didático adaptado, livro falado, material em relevo, máquina de Braille, recursos 

tecnológicos, acomodações com iluminação adequada, para estes alunos. Além 
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disso, o MEC destaca que é preciso que sejam feitas adequações de objetivos e 

conteúdos tendo em vista as peculiaridades individuais deste aluno.  

Quando o professor de língua inglesa não dispõe de serviço especializado, o 

preparo das atividades para este alunado é um dos grandes problemas enfrentados. 

No material disponibilizado pelo curso de formação docente continuada a distância 

para o atendimento educacional especializado - SEESP (BRASIL, 2006) foi 

recomendado que as atividades que necessitam predominantemente da visão sejam 

adaptadas com antecedência, e que em algumas situações as mesmas devam ser 

realizadas por meio de informações táteis, auditivas ou por qualquer outro meio que 

forneça subsídios para estes alunos. Foi recomendado também, no mesmo material, 

que nas aulas de língua inglesa, em especial, seja dada prioridade à conversação ao 

invés dos recursos didáticos visuais, e, mais uma vez, é recomendado que caso 

estes recursos sejam utilizados, que sejam previamente explicados oralmente. 

Conforme esclarece Nogueira (2011), materiais em forma de áudio também 

são muito bem aceitos pelos alunos cegos, pois ajudam no desenvolvimento da 

habilidade de compreensão oral, contudo, o grande problema é a escassez destes 

materiais didáticos e pedagógicos. Outra alternativa para o professor é buscar 

parceria com institutos de amparo aos deficientes visuais que auxiliam na 

adequação dos materiais já existentes para o Braille.  

Acreditamos que a médio ou longo prazo esta demanda poderá ser atendida, 

uma vez que segmentos da área de educação já estão disponibilizando áudio books 

para outras disciplinas, a exemplo do Instituto Benjamin Constant. Além deste, 

outros órgãos de fomento à pesquisa como a Financiadora de Estudos e Projetos 

(FINEP) têm investido em projetos inovadores com ênfase em tecnologia assistiva 

para deficientes visuais. 

Na seção a seguir (metodologia), descrevemos a tipologia de nossa pesquisa, 

seu contexto de realização, os participantes envolvidos, bem como os instrumentos 

utilizados para coleta dos dados. 

 

2. METODOLOGIA 

  

Nesta seção, iniciamos apresentando a tipologia da nossa pesquisa, depois 

descrevemos o contexto no qual este estudo foi realizado, bem como os sujeitos 
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colaboradores e, por fim, indicamos os instrumentos e procedimentos utilizados para 

a coleta de dados. 

 

2.1 Tipologia da pesquisa 

 

 Considerando os objetivos do nosso estudo, quais sejam: (i) verificar como o 

processo de educação inclusiva estava acontecendo numa aula de língua inglesa 

para deficientes visuais; e (ii) identificar quais eram os desafios enfrentados pela 

professora, entendemos que este trabalho pode ser classificado como um estudo de 

caso de natureza qualitativa.  

Segundo Gonsalves (2003), o estudo de caso é caracterizado pela pesquisa 

que envolve um pequeno grupo de participantes com o objetivo de interpretar um 

fenômeno, como ocorreu na nossa pesquisa. Quanto ao caráter qualitativo do nosso 

estudo, Moreira e Caleffe (2008) esclarecem que a pesquisa apresenta natureza 

qualitativa quando explora as características dos indivíduos e cenários que não 

podem ser facilmente descritos numericamente. No caso da nossa pesquisa, nosso 

foco era, primeiramente, descrever e, em seguida, interpretar os dados coletados e 

não quantificá-los. 

 

2.2 Contexto de realização da pesquisa 

 

Em 2008, aceitando a sugestão da professora da disciplina de Prática 

Pedagógica III (como esclarecemos na introdução deste trabalho) e de um professor 

do Instituto dos Cegos de Campina Grande, acompanhamos o segundo mês letivo 

das aulas de inglês, de uma turma do 6º ano do Fundamental II, em uma escola 

pública na cidade de Campina Grande/PB. Destacamos que aquele foi o primeiro 

ano em que os deficientes visuais foram matriculados em uma escola regular. Logo, 

para a escola também foi a primeira experiência com a inclusão de alunos 

deficientes visuais em seu corpo discente. 

 A estrutura física da referida escola contava com um miniauditório, um pátio, 

estacionamento interno, 16 salas de aula, diretoria, Serviço de Orientação 

Educacional, sala dos professores, uma cozinha e uma cantina. A sala de aula 

possuía quatro fileiras de cadeiras e quatro ventiladores de teto, situava-se no início 

do corredor que dava acesso às outras salas. Quanto ao corpo docente, verificamos 
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através da realização de uma entrevista com a professora de língua inglesa 

(Apêndice A) que nenhum dos professores havia participado de curso de 

capacitação para trabalhar com alunos portadores de deficiência visual.   

 

2.3  Sujeitos da pesquisa 

 

 Os sujeitos participantes da pesquisa foram: uma professora de Língua 

Inglesa e cinco alunos deficientes visuais (doravante - A1, A2, A3, A4 e A5), sendo 

um cego e quatro portadores de baixa visão, matriculados no 6º ano do ensino 

fundamental, no turno da tarde, compondo uma turma de vinte e seis alunos no total. 

Esclarecemos que todos os alunos participantes do nosso estudo já haviam 

aprendido sobre o Braille e sabiam perfeitamente como usar esse código.   

Através da entrevista, obtivemos a informação de que a professora era 

formada em Letras em uma universidade pública e lecionava há 20 anos, possuindo 

experiência de ensino nas disciplinas de português e inglês. Sua atuação na área de 

ensino abrangia tanto escolas públicas como particulares, sendo que na época de 

nossa pesquisa atuava apenas na rede pública. Assim como os demais, conforme já 

mencionamos neste trabalho, essa professora não recebeu nenhum treinamento 

sobre educação inclusiva. 

Todos os alunos deficientes visuais eram adolescentes, dois deles com 13 

anos, dois com 14 anos e um com 15 anos. Eles ingressaram nos Instituto dos 

Cegos entre os anos de 2004 e 2005, e estudaram a primeira fase do ensino 

fundamental naquela instituição, estas informações foram obtidas antes de 

realizarmos as entrevistas com os alunos. 

 Os alunos participantes de nosso estudo estavam sendo assistidos no 

período da manhã no Instituto dos Cegos de Campina Grande com as seguintes 

atividades: apoio pedagógico para ensino fundamental, informática adaptada, 

desporto adaptado, musicalização, assistência social, além de outras atividades 

específicas para a realidade dos alunos.  

Sentimos a necessidade de destacar que os alunos participavam de aulas de 

reforço de língua inglesa ministradas por uma professora voluntária formada em 

Letras, uma vez por semana, no referido Instituto, que será referenciada no trabalho 

como professora Z. Apesar das aulas de reforço não representarem o foco do nosso 

trabalho, tivemos a oportunidade de observar duas aulas sendo ministradas. No 
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nosso ponto de vista, essas aulas ofereciam uma colaboração significativa para a 

construção da aprendizagem dessa língua pelos alunos participantes da pesquisa, 

pois desta forma eles recebiam uma maior assistência quanto aos conteúdos das 

aulas pela professora Z, o que, no nosso entendimento, representava o suporte de 

um atendimento especializado.   

 Anteriormente, os alunos passavam o dia inteiro no Instituto dos Cegos, após 

a decisão de ingresso na escola regular, eles ficavam o turno da manhã no Instituto 

e depois do almoço eram conduzidos por uma voluntária para a escola, que também 

colaborava com os alunos escrevendo os conteúdos ministrados no final do 

expediente na escola regular. Em seguida, a referida voluntária os conduzia de volta 

ao Instituto dos Cegos para que eles retornassem às suas residências. 

 

2.4 Instrumentos e procedimentos de coleta de dados 

 

 Os dados desta pesquisa foram coletados através de observação das aulas 

no mês de março de 2008, bem como por meio de entrevistas semiestruturadas 

realizadas com a professora titular do 6º ano e com os alunos deficientes visuais. 

Com a professora da rede regular de ensino, a entrevista foi feita na própria escola, 

enquanto que com os alunos foram realizadas no Instituto dos Cegos de Campina 

Grande. 

As perguntas feitas à professora A foram relacionadas à sua formação e 

experiência de ensino (da pergunta 1 a 6), sua visão de educação inclusiva, bem 

como a experiência de ensino que estava sendo vivenciada (da pergunta 7 a 11 - 

Apêndice A). As perguntas aos alunos versaram sobre a aprendizagem da língua 

inglesa em contexto de educação inclusiva (Apêndice B). Fizemos anotações das 

respostas dadas pelos participantes, as quais serão utilizadas, a seguir, para fins de 

análise à luz da teoria apresentada no início deste trabalho. 

 

3. ANÁLISE DE DADOS 

 

 Os dados coletados foram organizados em dois momentos. Primeiro 

apresentamos a nossa análise sobre as respostas da professora quanto à entrevista 

realizada, e, em seguida, analisamos os dados obtidos a partir da entrevista feita 
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com os alunos colaboradores de nosso estudo. Esclarecemos, ainda, que na seção 

de análise também incluímos as nossas reflexões a partir das aulas observadas. 

 

3.1 Respostas da Professora  

 

 Conforme mencionado anteriormente, atendendo à legislação sobre a 

educação inclusiva (FÁVERO, et. al. 2007), os alunos assistidos pelo Instituto dos 

Cegos de Campina Grande foram matriculados numa escola da rede regular de 

ensino, no 6º ano do ensino fundamental. Este fato gerou expectativas por parte dos 

alunos, que, de certa forma, saíram de uma zona de conforto no Instituto dos Cegos 

para participar de uma nova fase junto a alunos videntes5.  A professora, por sua 

vez, também ficou bastante insegura e apreensiva ao receber esses alunos em sala 

(conforme relatado em sua entrevista). 

Discutiremos, a seguir, as respostas coletadas por meio das entrevistas 

realizadas e das anotações feitas durante as aulas. Iniciaremos com as informações 

obtidas através da entrevista com a professora a partir da sétima pergunta 

(Apêndice A), por serem essas últimas as questões relacionadas à experiência de 

ensino vivida quanto à educação inclusiva. 

Conforme mencionamos, os professores da rede regular de ensino estavam 

recebendo os alunos nas salas regulares sem a devida preparação. E quando 

questionada sobre como foi a sua reação ao saber que receberia os alunos 

deficientes visuais em sua sala de aula, a professora respondeu:  

 

Fui chamada pela diretora e fui comunicada de que haveria cinco 
alunos deficientes visuais em minha sala do 6º ano, devido à lei da 
inclusão, porque agora a escola tem que receber alunos como 
necessidades especiais. (trecho da entrevista) 

 

Assim como outros professores que passaram por essa determinação, por 

parte da direção da escola, a professora relatou ter ficado muito preocupada e com 

receio, pensando como iria ministrar aulas de inglês para estes alunos. No entanto, 

depois de conversar com outros colegas, a professora procurou se acalmar e 

enfrentar os desafios advindos da educação inclusiva, mesmo sem estar 

devidamente preparada. 

                                                 
5
 Esclarecemos que o termo ‘videntes’ refere-se aos alunos que enxergam.  
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Segundo a professora, nenhum dos professores recebeu treinamento sobre a 

educação inclusiva ou sobre práticas pedagógicas para ensinar pessoas deficientes 

visuais. Contudo, a professora citou que sua primeira atitude foi colocar os alunos 

deficientes visuais nas primeiras carteiras da sala, e conversar com os alunos 

videntes sobre o ingresso destes na escola.  

Entendemos que mesmo sem ter conhecimento das recomendações sobre a 

inclusão de alunos cegos na escola regular, a professora teve uma atitude positiva 

diante do contexto, contribuindo para o encorajamento e motivação dos alunos. Essa 

iniciativa de posicionar os alunos deficientes visuais nas primeiras carteiras e a 

conversa com os alunos videntes a respeito dos novos colegas são recomendações 

fornecidas pelo MEC (BRASIL, 2006) quanto ao processo de recepção dos alunos 

com necessidades especiais e identificação e minimização de barreiras ao 

aprendizado desses alunos. 

 Quando questionada sobre a sua experiência com o Braille (pergunta oito), a 
professora relatou: 
 

Os alunos sabem Braille, mas eu não faço nem ideia de como 
trabalhar com Braile. (trecho da entrevista) 
 

 

 Como não havia recebido nenhuma formação nesta área, seria pouco 

provável que ela soubesse este código de sinais. Neste contexto, é fundamental 

contar com um professor especializado para dar suporte às atividades, conforme 

previsto na Política Nacional de Educação Especial numa perspectiva de Educação 

Inclusiva, uma vez que os alunos possuíam domínio deste código de sinais (como já 

mencionamos), o suporte de um professor especializado ajudaria os alunos a 

compreenderem o assunto ministrado. 

 Em resposta à pergunta nove, outro fato relatado pela professora foi que não 

havia sido adotado livro didático até aquele período, bem como não havia material 

didático específico para os deficientes visuais na escola, nem uma sala de 

multimeios (conforme questionada na pergunta dez). Neste sentido, relembramos o 

alerta feito por Nogueira (2011) sobre o fato de que os materiais em áudio serem 

bem aceitos pelos deficientes visuais e cegos, pois facilita a compreensão oral, mas 

que a disponibilidade destes no mercado era escassa. 
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Quando perguntamos à professora sobre as dificuldades que estava 

enfrentando para ensinar a língua inglesa para o 6º ano (pergunta onze), ela nos 

informou que se sentia despreparada. Diante desta situação, Glat (2007) destaca a 

importância da formação dos professores e da equipe de gestão no processo de 

educação inclusiva.  

Percebemos nesta fala da professora a queixa sobre algo que é tão 

importante em uma sala de aula inclusiva, um atendimento especializado na escola, 

que permitisse a adaptação do material didático para os alunos conforme a 

necessidade deles, prestando, assim, um suporte ao professor da sala de aula 

regular.  

Sá et al (2007) recomendam a realização de adaptações de técnicas e 

materiais didáticos utilizados, inclusive sugere o uso de recursos tecnológicos para 

facilitar o aprendizado destes alunos. Mazzaro (2008) também enfatiza que a escola 

regular precisa dispor de assistência suporte no contexto de inclusão, além do 

espaço físico e condições de acesso. 

Estas situações dificultavam muito o trabalho da professora. Ela também nos 

relatou que naquele momento não sabia nem a quem recorrer, porque trabalhava os 

dois expedientes com horários completos, e estava sentindo-se sobrecarregada. 

Neste caso, acreditamos que como se tratava de uma experiência pioneira na escola 

esses aspectos provavelmente ainda não haviam sido planejados. 

 

3.2 Reflexões sobre as aulas observadas 

 

 Na observação em campo destacamos que geralmente, no final de cada aula, 

a professora aproximava-se dos alunos deficientes visuais e conversava com eles 

sobre diversos assuntos, perguntava se estava tudo bem, se estavam conseguindo 

acompanhar o conteúdo ministrado. Entendemos ter sido essa atitude da professora 

bastante apropriada, por buscar uma interação, encorajando a comunicação, 

atendendo, assim, as orientações do MEC (BRASIL, 2006) e revelando uma boa 

intenção da professora em ajudá-los.  

Entretanto, percebemos, nesse mesmo momento da aula, que outros alunos 

da turma começavam a reclamar quando a professora agia desta forma. Dentre as 

reclamações que ouvimos durante as nossas observações das aulas alguns diziam 

“... é, agora a professora só quer dar mais atenção a estes ceguinhos..”. Apesar 
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disto, percebemos que uma das alunas deficientes visuais se comunicava muito bem 

com uma colega vidente que sentava perto dela.   

Na observação feita sobre os alunos deficientes visuais dentro do ambiente 

escolar como um todo, verificamos que em todas as aulas, e até nos intervalos, os 

deficientes estavam sempre juntos e ficavam muito à vontade em termos de 

locomoção na sala de aula, não tinham dificuldade com relação à mobilidade 

naquele espaço, ou para irem até ao local onde era distribuída a merenda. Porém, 

constatamos que não havia muita interação entre os alunos deficientes visuais com 

os outros alunos videntes.  

 Os alunos tentavam acompanhar as aulas utilizando o sentido da audição, ou 

seja, através da fala da professora. Todavia, infelizmente, em diversos momentos 

das aulas os outros alunos conversavam muito e o barulho era intenso, o que 

atrapalhava significativamente a condução das aulas. A professora apelava aos 

alunos para se comportarem e em alguns momentos, eles atendiam, mas por um 

período curto de tempo. 

 A metodologia que estava sendo usada era a gramática e tradução. Como 

não havia sido adotado um livro didático, a professora selecionava um conteúdo 

gramatical ou textual e copiava no quadro, depois fazia a leitura e a tradução do  

texto apresentado, logo após, solicitava aos alunos para repetirem os textos em 

inglês, em seguida, solicitava o significado das frases via tradução. 

Segundo Larsen-Freeman (2000), neste método o objetivo do ensino é a 

leitura, habilidade a ser desenvolvida quando utiliza-se as suas técnicas. As 

atividades escritas no quadro não são apropriadas para os alunos deficientes visuais 

sujeitos da nossa pesquisa, uma vez que nenhum deles conseguia enxergar, por 

isso ficavam ociosos no momento em que a professora estava escrevendo. Por 

outro lado, para os alunos videntes funciona de maneira satisfatória.  

Reafirmamos que uma alternativa viável seria a utilização de alguns dos 

métodos descritos por Larsen-Freeman (op. cit.), tais como: o TPR que promove o 

aprendizado da língua alvo de modo prazeroso, além disso, utiliza a capacidade 

auditiva e a oralidade dos alunos. Outro método seria o Community Language 

Learning, no qual o professor vê o aluno por inteiro, e procura atendê-lo de acordo 

com as suas necessidades, sempre buscando novas formas de proporcionar 

interação na sala de aula e de fazer um acompanhamento individual do aluno. 
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 Um fator muito importante para as aulas de inglês que foi citado como positivo 

tanto pelos alunos como pela professora foi a colaboração da voluntária que 

conduzia os estudantes até a escola e escrevia as matérias que eram escritas no 

quadro.  Quanto a esse aspecto, os alunos A1, A2 e A3 disseram: 

 

(...) a gente nem sabe o que seria de nós se não fosse ela escrever 
pra nós porque como é que a gente vai escrever se a gente nem vê o 
que tem no quadro? (trechos da entrevista com A1, A2 e A3) 
 

Em uma das aulas observadas a voluntária não estava presente, no entanto 

após a nossa chegada eles ficaram muito satisfeitos porque naquele dia, pelo menos 

no conteúdo de inglês, alguém poderia ajudá-los. Podemos inferir que neste novo 

processo de educação o apoio ao aluno deficiente visual é muito importante, 

principalmente naquele tipo de atividade, pois eles não estavam recebendo o 

conteúdo por meio de outro material, não estavam sendo utilizados recursos 

tecnológicos conforme recomenda Sá et al. (2007). Este fato deixa clara a 

importância destes alunos receberem o apoio recomendado pela PNEE (BRASIL, 

2007), que orienta sobre a necessidade de serem promovidas respostas às 

necessidades educacionais especiais, o que poderia acontecer por meio de um 

professor especializado para atuar de forma articulada com o professor titular, na 

elaboração de material didático ou em forma de monitoria na sala de aula. 

 Em uma das aulas, a professora pediu para que todos os alunos resolvessem 

um exercício de inglês formando duplas. Neste dia, apenas quatro dos alunos 

deficientes visuais estavam presentes, então a estudante mais comunicativa ficou 

com uma aluna vidente, dois deficientes visuais ficaram juntos (mesmo a professora 

insistindo para que eles sentassem com outro aluno vidente) e o outro aluno cego 

ficou uma vidente.  

Infelizmente, durante a realização da atividade eles ficaram um pouco 

atordoados, novamente pelo fato do barulho na sala que atrapalhava a condução 

das atividades, um deles disse: “...já começaram com a zuada, não tem jeito não...”. 

Observamos que os alunos deficientes visuais parecem desenvolver uma 

capacidade de audição muito aguçada, então os ruídos e barulho atrapalham a sua 

concentração, e consequentemente, o seu aprendizado. Acreditamos que essa 

atividade poderia ter sido melhor aproveitada se fatos como este não acontecesse.  
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Quanto à realização de atividades em dupla, entendemos tratar-se de uma 

prática muito positiva e motivadora (LARSEN-FREEMAN, 2000), visando o 

compartilhamento do saber entre o aluno vidente e o aluno deficiente visual através 

da interação. Segundo Almeida (2002), quando os educandos de diferentes estilos 

estudam juntos podem se beneficiar com o comportamento um do outro. No entanto, 

acreditamos que a indisciplina dos alunos somada à dificuldade da professora em 

manter o comportamento aceitável da turma para aquela atividade foi um ponto 

negativo na aplicação desta técnica. 

 

3.3 Respostas dos Alunos  

 

 As respostas obtidas por meio das entrevistas com os cinco alunos (Apêndice 

B) nos permitiram conhecer um pouco mais a situação deles diante do processo de 

educação inclusiva. Antes de analisarmos as respostas, é preciso esclarecer 

algumas informações prévias obtidas durante as entrevistas, conforme descrito na 

tabela a seguir:  

 

  Tabela  - Resposta dos alunos sobre as questões de 1 a 8 da entrevista 

 
Questões 

 
Respostas 
afirmativas 

 
Respostas 
negativas 

 
Outro 

Comentário 
Possui algum problema auditivo 
 

- 5  

Sabe utilizar o Braille 
 

5   

Gostou da ideia de estudar numa 
escola regular de ensino 

3 2  

Você gosta da disciplina de língua 
inglesa 

4 1  

Você gosta de ouvir música na língua 
inglesa 

4 1  

Você está com dificuldades de 
acompanhar as aulas de língua inglesa 

4 1  

Você conta com a ajuda de alguém 
para estudar esta disciplina em casa 

1 4  

Os colegas da classe ajudam você nas 
atividades desta disciplina 

  Todos 
afirmaram que 

não ajudam 
muito 

 

 Foi possível constatar nas entrevistas com os alunos que nenhum deles 

apresenta problema auditivo (pergunta um); todos sabem utilizar o Braille (perguntas 
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dois). Três deles afirmaram que gostaram da ideia de ir para uma escola da rede 

regular, entretanto, dois deles disseram que não queriam ir (pergunta três), pois 

tinham receio de não serem bem recebidos, de enfrentar preconceitos. Sobre esse 

último comentário, esclarecemos que os alunos falaram que as pessoas têm a ideia 

de que eles são inválidos e incapazes, e desconhecem o fato de que apesar de 

possuírem algumas limitações devido à deficiência visual, os outros sentidos 

funcionam perfeitamente.  

 Quatro deles afirmaram que gostam de inglês, principalmente das músicas; 

apenas um deles afirmou que não gostava muito da língua inglesa e que era 

indiferente com relação à música (perguntas quatro e cinco). 

 Quatro deles disseram que estavam com dificuldades para acompanhar as 

aulas de inglês e apenas um aluno disse que não estava com dificuldades (pergunta 

seis). Vale ressaltar que o pai deste aluno é professor de inglês, trata-se de A1. 

Percebemos com esse comentário a importância do suporte de um profissional da 

área de língua inglesa (neste caso, o próprio pai do aluno) que compreende a 

dificuldade do aluno deficiente visual e coloca-se disponível para colaborar em suas 

atividades escolares. Destacamos que, antes de serem matriculados na escola 

regular eles não assistiam aulas de inglês, portanto foi o primeiro contato com a 

língua em uma escola regular. Ressaltamos que no momento do ingresso desses 

alunos na escola, eles começaram a receber aulas de reforço desta disciplina no 

Instituto dos Cegos. 

Quanto ao questionamento, se eles recebiam o apoio de alguma pessoa da 

família para colaborar nas atividades de casa (pergunta sete), apenas o aluno A1 

afirmou que contava com a ajuda diária de seu pai que é professor. Os outros 

disseram: 

 

É muito difícil os pais ajudarem porque eles chegam em casa muito 
cansados do trabalho. (trechos da entrevista com  A2 e A3) 
 

Não tenho ninguém em casa para me ajudar. (trechos da entrevista 
com  A4 e A5) 

 

 Sabemos que a participação da família no processo de educação inclusiva é 

muito importante. Neste sentido, argumenta Sant’anna (2005) que a família deve 

apoiar o aluno deficiente inserido na escolar regular, conceder a assistência e apoio 
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necessário para que o aluno sinta-se motivado a este novo processo que está 

vivenciando. 

Quanto à colaboração dos colegas da escola (pergunta oito), eles citaram que 

os colegas não eram muito prestativos para ajudá-los nas atividades, mas que 

algumas vezes uns colegas ajudavam. Os alunos afirmaram, inclusive, que estavam 

com muitas tarefas atrasadas em várias matérias porque não contavam com a ajuda 

de um monitor para ajudá-los a resolvê-las. Eles acrescentaram, ainda, que era uma 

situação muito nova para que eles estivessem adaptados.  

 Quando foram questionados sobre a forma de ensinar da professora, 

(questão nove) eles responderam que estavam tentando decorar, mas que não 

conseguiam muito, e gostavam do fato dela dar atenção a eles no final da aula.  

 

(...) A gente está tentando decorar, mas não conseguimos muito. 
(trecho da entrevista com A1)  
 
(...) não é muito fácil decorar, gravar na mente. (trecho da entrevista 
com A2)  
 
(...) nós gostamos quando ela nos dá atenção no final da aula. 
(trecho da entrevista com A3)  
 
Eu gosto quando a professora fala com a gente no final da aula. 
(trecho da entrevista com A4 e A5)  
 
(...) é muito bom quando ela vem falar conosco. (palavras de A1 e 
A2) 

 

Todos disseram que era difícil assistir aula quando a professora ficava 

somente escrevendo no quadro, pois os alunos faziam muito barulho na sala; eles 

achavam melhor quando ela explicava oralmente o assunto. A falta de visão é 

compensada pela audição no caso do aluno deficiente visual, por isso entre várias 

atividades eles preferem as explicações orais. Essa resposta do aluno está de 

acordo com a orientação de Sá et al. (2007) sobre o fato de que ensinar inglês 

através da oralidade é uma prática bastante recomendada para alunos deficientes 

visuais.  

 Os alunos deficientes visuais foram unânimes em citar que as aulas de 

reforço de inglês do Instituto dos Cegos são o principal apoio para ajudá-los nesta 

disciplina. Sobre o Instituto, A1 afirmou “...é a nossa salvação...”, com o que todos 

os demais alunos concordaram. 
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Durante a pesquisa foi possível assistir uma aula de reforço de inglês no 

Instituto dos Cegos, e acreditamos que de certa forma, estas aulas representavam 

uma tentativa de suprir a falta de um atendimento educacional especializado na 

escola para esta disciplina.  O trabalho da professora voluntária Z era desenvolvido 

através da oralidade, também utilizando o método de gramática e tradução. Desta 

forma, verificamos que os alunos recebiam uma maior atenção e uma melhor 

explicação do conteúdo por parte desta professora. 

 No nosso último questionamento, sentimos a necessidade de saber a opinião 

deles a respeito de uma prática pedagógica favorável que contribuísse para o 

aprendizado da língua inglesa (pergunta dez). Eles apresentaram de forma unânime, 

as seguintes sugestões:  

 

Gostaríamos de receber o material a ser estudado antecipadamente 
para que a professora do Instituto dos Cegos pudesse nos ensinar 
antes e seria bom se tivéssemos um CD com os assuntos porque a 
gente já poderia escutar em casa ou no Instituto. 

 

Eles foram enfáticos em dizer que precisavam da colaboração de um 

professor monitor para ajudá-los em todas as disciplinas, pois sentiam dificuldades 

para acompanhar as aulas. Acreditamos que a percepção dos alunos quanto a este 

professor monitor representa a ausência de um profissional especializado que 

poderia estar atuando em colaboração com o professor titular fornecendo suporte ao 

aprendizado dos alunos. Esta seria uma das maneiras de atender as necessidades 

dos alunos deficientes visuais neste contexto, conforme orientações da PNEE 

(BRASIL, 2007). 

 Percebemos através dos dados coletados que vários desafios estavam sendo 

enfrentados pelos sujeitos da nossa pesquisa. Para o professor envolvia 

principalmente sua formação inadequada para enfrentar aquele contexto desafiador, 

a ausência de material didático e de suporte especializado para ministração das 

aulas. Para os alunos deficientes visuais, por sua vez, estava posto o desafio de 

permanecer na escola e adquirir o conhecimento na língua-alvo, participando da 

primeira etapa do processo de educação inclusiva naquela escola. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 No momento em que nos propusemos a realizar este trabalho estávamos, 

principalmente, procurando compreender como acontecia o ensino da língua inglesa 

em contexto de educação inclusiva. No entanto, fomos surpreendidos com outras 

constatações importantes sobre os deficientes visuais. Primeiro, que eles têm a sua 

particularidade para ‘ver’, perceber, utilizando outros sentidos, tal como o tato.  Além 

disso, que sua capacidade auditiva é muito aguçada em relação aos alunos 

videntes, pois que esta é mais explorada pelos deficientes. Essas características, 

dentre outras, nos fizeram perceber a importância de conhecermos de perto os 

alunos com os quais trabalhamos, como forma de podermos proporcionar um ensino 

mais adequado. 

 As perguntas que nos impulsionaram a fazer esta pesquisa foram as 

seguintes: como um professor de inglês vai ensinar ao aluno deficiente visual e aos 

videntes ao mesmo tempo no mesmo ambiente (contexto de educação inclusiva)?  

Quais os desafios enfrentados pelo professor? Durante a experiência que tivemos 

de observação das aulas e entrevista com a professora e os alunos, acreditamos 

que conseguimos responder tais questionamentos. 

 Primeiramente, é necessário reforçar o fato de que o ano de 2008 

representou os primeiros passos deste processo de educação inclusiva para muitos 

professores e alunos e que naquele período a literatura sobre esse tema era 

escassa. Quanto às nossas perguntas de pesquisa, acreditamos que os desafios 

encontrados (2ª pergunta de pesquisa), de certa forma, explicam a prática 

pedagógica da professora (1º pergunta), pois percebemos que grande parte dos 

professores não eram devidamente (in)formados sobre as necessidades dos alunos 

deficientes visuais e nem recebiam orientação sobre como agir em sala de aula.  

Dentre os desafios enfrentados no contexto de educação inclusiva observado, 

verificamos, além da própria falta de formação docente, a carência de material 

didático disponível para ensinar ao aluno deficiente visual, de sala de recursos 

multifuncionais (apesar de ser assegurada pela Portaria Normativa do MEC Nº 13 de 

24/04/2007) que pudesse oferecer um atendimento especializado. Observamos que 

esse contexto restrito levava a professora a adaptar o seu conhecimento, aplicando 

algumas técnicas, visando o aprendizado dos alunos. 
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O contexto observado nos fez refletir sobre a importância da formação 

continuada para o professor inserido no processo de educação inclusiva, como 

forma de prepará-lo para uma realidade cada vez mais presente em diversas salas 

de aula. Neste sentido, acreditamos também que este tema poderia fazer parte da 

formação docente inicial ao ser incluído nas grades curriculares dos cursos de 

licenciatura, visto que o professor precisa ser munido de conhecimentos para que 

possa repensar práticas pedagógicas e aperfeiçoar-se a partir das experiências de 

outros profissionais da educação. 

 Por fim, acreditamos que a educação inclusiva veio para ficar, mas requer 

uma nova forma de pensar as práticas pedagógicas, além de adaptações na escola, 

aquisição de materiais didáticos adequados, inovações na área de ensino- 

aprendizagem da língua inglesa (no caso de nosso estudo), e capacitação docente. 

Com a devida formação, entendemos que o professor poderá cobrar à instituição de 

ensino e ao próprio governo iniciativas que favoreçam sua prática e desenvolver 

uma atitude positiva em sala de aula diante desse contexto, colocando-se como 

mediador do processo de ensino-aprendizagem, um importante ator na promoção da 

inclusão, buscando práticas pedagógicas que favoreçam uma maior interação em 

sala de aula, onde as diferenças individuais sejam aceitas e respeitadas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



37 
 

REFERÊNCIAS 
 
 

ALMEIDA, M. S. R. Manual informativo sobre inclusão – Informativo para 
educadores. 2002. 13 pg. Disponível em: 
http://www.educacaoonline.pro.br/index.php?option=com_content&view=article&catid
=6%3Aeducacao-inclusiva&id=88%3Amanual-informativo-sobre-inclusao-
informativo-para-educadores&Itemid=17. Acesso em 18/06/2014 
 
BISCHOFF, C.M., SANTOS, M. DE. S.; MUCNINELLI, S.E. Práticas Educacionais 
Inclusivas em sala de aula no município de Caçador/SC. p. 114. In: Experiências 
educacionais inclusivas. Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade. 
Organizadora Berenice Weissheimer Roth – Brasília: Ministério da Educação, 
Secretaria de Educação Especial, 2006.  
 
BRASIL. Constituição da República Federal. Brasília. Imprensa oficial, 1988. 
 
______. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. LDB 9.394, de 20 de dezembro de 1996.  
 

______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Política 
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília, 
DF, 2007. Documento elaborado pelo Grupo de Trabalho nomeado pela Portaria 
Ministerial nº 555, de 5 de junho de 2007, prorrogada pela Portaria nº 948, de 09 de 
outubro de 2007. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf. Acesso em 22 dez de 
2011. 
 

_______. Ministério da Educação (MEC).  Saberes e práticas da inclusão: 
desenvolvendo competências para o atendimento às necessidades  
educacionais  especiais de alunos  cegos  e de alunos  com baixa visão. 
[2.ed.]/coordenação geral SEESP/MEC-Brasília, Secretaria de Educação Especial, 
2006. 208p.  
 
______. Ministério da Educação. Portaria Normativa nº- 13, de 24 de abril de 
2007. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/multifuncional.pdf; Acesso 
em 09/06/2014 
 
 
CAIADO, K. R. M. Aluno deficiente visual na escola - lembranças e depoimentos. 
2 ed. Campinas-SP. Autores associados. 2006.  
 
CONVENÇÃO INTERAMERICANA para a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra a Pessoa Portadora de Deficiência, 1999. Disponível em:  
http://pfdc.pgr.mpf.gov.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/pessoa-
deficiencia/convencao_interamericana_dec_1973.pdf.  Acesso em 26/05/2011 
 
DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, 1948, disponível em: 
http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm.  Acesso em 
26/05/2011. 



38 
 

DECLARAÇÃO MUNDIAL SOBRE EDUCAÇÃO PARA TODOS. Plano de ação para 
satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem. UNESCO. Jomtiem /Tailândia. 
1990.  
 
DECLARAÇÃO DE SALAMANCA e linha de ação sobre necessidades educativas 
especiais. Brasília, UNESCO, 1994.  
 
FÁVERO, E.A.G.; PANTOJA, L. de M.P.; MANTOAN, M. T. E. Aspectos legais e 
orientação pedagógica. São Paulo: MEC/SEESP, 2007.  
 
FUNDAÇÃO DORINA. [2012] Disponível em: 
http://www.britcham.com.br/download/empregabilidade_dorina_nowill.pdf. Acesso 
em: 20/05/2014. 
 
GAZETA DO POVO. Disponível em: 
http://www.gazetadopovo.com.br/colunistas/conteudo.phtml?id=1416406&tit=Tecnol
ogia-para-deficientes-visuais. Acesso em: 13/06/2014. 
 
GLAT, R. Educação inclusiva: cultura e cotidiano escolar. Rio de Janeiro. 7Letras, 
2007.  
 
GONSALVES, E.P. Iniciação à pesquisa científica. Campinas, SP: Editora Alínea, 
2003.  
 
LARSEN-FREEMAN, D. Techniques and principles in language teaching. 2nd 
edition. Oxford: OUP, 2000. 
 
MACHADO, R. O atendimento educacional especializado na Rede Regular de 
Ensino em Florianópolis – SC. In: Experiências educacionais inclusivas: 
Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade. Org. Berenice Weissheimer 
Roth. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial, 2006.  
 
MANTOAN, M. T. E. Informativo técnico-científico do INES. nº 13 (janeiro-junho). 
Rio de Janeiro: INES, 2000. p. 55-60. 
 
MAZZARO, J.L. Políticas para inclusão educacional: o professor e ao aluno com 
baixa visão. Revista @mbienteeducação. São Paulo, v.1, n. 2, p.40-55, 
ago/dez/2008. 
 
MOREIRA, H.; CALEFFE, L.G. Metodologia da pesquisa para professor 
pesquisador. 2. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2008. 
NOGUEIRA, F.Q. Promovendo a Inclusão nas Aulas de Inglês - Recursos e 
práticas que auxiliam os deficientes visuais. Disponível em: 
http://www.planetaeducacao.com.br/portal/artigo.asp?artigo=721. Acesso em 07 dez 
2011.  
 
PORTAL DA EDUCAÇÃO. Disponível em: https://www.portaleducacao.com.br/pos-
graduacao/cursos/3985/pos-graduacao-em-educacao-inclusiva-com-enfase-em-
deficiencia-visual-especializacao-lato-sensu . Acesso em: 13/06/2014. 
 



39 
 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES EM 
EDUCAÇÃO ESPECIAL. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=17431&Itemid=817 
Acesso em 19/05/2014. 
 
REGANHAN, W. G.; BRACIALLI, L.M.P. Inserção de alunos com deficiência no 
ensino regular: perfil da cidade de Marília. Revista Brasileira de Educação 
Especial (online). vol. 14, n.3. Dez/2008. p. 385-404. 
 
SÁ, E.D., CAMPOS, I.M. de.; SILVA, M.B.C. Formação continuada a distância de 
professores para o atendimento educacional especializado. Deficiência visual. 
SEESP/SEED/MEC. Brasília/DF, 2007.  
 
SANT’ANA I.M. Educação Inclusiva: concepção de professores e diretores. 
Psicologia em Estudo. Maringá, v. 10, n. 2, p.227-234. mai/ago, 2005. 
 
SANTOS dos. V. Q. C.; FONTES, M.E. O ensino de língua inglesa para pessoas 
cegas, um desafio para inclusão na era digital. In: IV Forum identidades e 
alteridades. Educação e relações etnicorraciais. UFS – Itabaiana/SE, Brasil, 2010. 
 
TEIXEIRA, M.C. T. V.; D’ANTINO, M.E. F.; ORSATI, F.T.; FRANCO, A.J.J.; 
CIARLEGLIO, I. de M.; ANDREONE, F.F.; AMARAL, V. A. do.  Inclusão Escolar na 
prática de escolas inclusivas. Encontro: Revista de psicologia, Vol. XI, Nº 16, 2007. 
p. 199-221.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



40 
 

 
 
 
 
 
 

APÊNDICES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 
 

APÊNDICE A 
 
 

 
ROTEIRO DA ENTREVISTA COM A PROFESSORA  

 
 
 

1. Qual a sua formação acadêmica? 

2. Há quantos anos leciona? 

3. Quais as disciplinas que leciona ou lecionou? 

4. Possui experiência de docência em escola da rede particular de ensino? 

5. Atualmente está lecionando na rede particular de ensino? 

6. Algum professor da escola participou de treinamento na área de educação 
inclusiva? 
 

7. Como foi sua reação ao saber que receberia os alunos deficientes visuais em 
sua sala de aula? 

 
8. Possui algum conhecimento sobre braile? 

9. A escola adotou um livro didático para o ensino da língua inglesa? 

10. Existe alguma sala de multimeios na escola? 

11. Quais as dificuldades que está enfrentando para ensinar a língua inglesa 
nesta turma? 
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APÊNDICE B 
 
 
 

ROTEIRO DA ENTREVISTA COM OS ALUNOS 
 
 
 

1. Possui algum problema auditivo?   

(    ) sim        (    )  não 

2. Sabe utilizar o Braille?                   

(    ) sim        (    )  não 

3. Gostou da ideia de estudar numa escola regular de ensino?  

(   ) sim         (    ) não 

4. Você gosta da disciplina de língua inglesa? 

(  ) sim         (    ) não 

5. Você gosta de ouvir música na língua inglesa? 

(   ) sim         (    ) não 

6. Você está com alguma dificuldade para acompanhar as aulas de língua 

inglesa na escola regular? 

(   ) sim         (    ) não 

7. Você conta com a ajuda de alguém para estudar esta disciplina em casa? 

(   ) sim         (    ) não 

8. Os colegas da classe ajudam você nas atividades desta disciplina? 

(   ) sim         (    ) não 

9. Qual a sua opinião sobre a forma de ensinar da professora de língua 

inglesa? 

10.  Gostaria de apresentar alguma sugestão que venha contribuir para 

melhorar o seu aprendizado desta disciplina. 

 


