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RESUMO 

 

Apresenta-se como finalidade deste estudo uma reflexão acentuada sobre a proposta da 

educação inclusiva, objetivando um olhar aos sujeito com necessidades educacionais especiais, 

especialmente aos portadores de deficiência visual em que o ledor é seu colaborador na construção do 

conhecimento. É inevitável imergir nessa discussão emblemática que apresenta-se de como lidar com 

o “diferente”, propor iniciativas pedagógicas inovadoras que propiciem uma educação para todos sem 

distinção. Acreditar na diversidade como uma aceitação ao desenvolvimento de uma prática 

diferenciada, pautada por competências para inserir os alunos com deficiências visual no ensino 

regular, contribuindo para que este permaneça e conclua todas as etapas do ensino, não só por ser um 

direito constitucional, mas pelo dever de assumir seu papel na sociedade como agente participativo, 

que exerce sua função em sua plenitude. Torna-se mais plausível a inclusão dos sujeitos com 

necessidades especiais na atualidade, devido as lutas incessantes abraçadas por entidades, 

organizações não governamentais, programas e políticas públicas de direitos humanos e educacionais 

que estão sendo implantadas para alavancar a educação inclusiva. Precisa existir além da aceitação no 

mesmo meio social, um convívio de igualdade em todas as atividades desenvolvidas. Precisa-se 

também pensar no mundo além dos muros da família e da escola, onde a comunidade aceite o portador 
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de deficiências sem nenhum ato discriminatório e reconheça neste indivíduo portador de limitações e 

capacidades, um sujeito que tem uma deficiência, mas que não é um incapaz, que não o impeçam de 

assumir as mesmas funções que as pessoas sem limitações desenvolvem, desde que esse sujeito receba 

os estímulos necessário para o seu desenvolvido. Nessa perspectiva precisamos compreender a 

diversidade humana como força motriz, a um desafio que se apresenta nas relações interpessoais de 

inclusão social e educacional, contribuindo para uma pratica menos segregacionista e preconceituosa. 

A inclusão é um movimento mundial de luta das pessoas com deficiências e seus familiares na busca 

dos seus direitos e lugar na sociedade. 

PALAVRAS-CHAVE: Sujeitos, Deficiência Visual e Educação Inclusiva. 

 

ABSTRACT 

 

It presents the purpose of this study a sharp reflection on the proposal of inclusive education, 

aiming at a look the subject with special educational needs, especially for the visually impaired in the 

ledor is his collaborator in the construction of knowledge. It is inevitable that immerse emblematic 

discussion that presents how to handle with the "different", propose innovative educational initiatives 

that provide an education for all without distinction. Believe in diversity as an acceptance to the 

development of a differentiated practice, guided by competencies to enter students with visual 

disabilities in regular schools, contributing to them to remain and complete all stages of education, not 

only for being a constitutional right, but at duty to assume their role in society as participatory agent 

that exerts your function in your fullness. Becomes more plausible the inclusion of individuals with 

special needs at the present time, due to constant struggles embraced by organizations, non-

governmental organizations, public policies and programs of human and educational rights that are 

being implemented to leveraging inclusive education. Needs to exist besides of the acceptance in the 

same social environment, a convivial equality in all activities developed. It's also need to think of the 

world beyond the walls of the family and the school, where the community accepts the bearer of 

deficiencies without any discriminatory act and recognize this individual with limitations and 

capabilities, an individual who has a disability, but that is not a incapable, that does not prevent you 

from assume the same functions that people develop without limitations, since this subject receives the 

stimulus necessary for its developed. From this perspective we need to understand human diversity as 

a motivating force, a challenge that presents itself in interpersonal relations of social and educational 

inclusion, contributing to a less prejudiced and segregationist practices. The inclusion is a world 

movement of fight to the persons with disabilities and their families in the search of their rights and 

place in society.      

KEYWORDS: Subjects, Visual Disability and Inclusive Education. 
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1-INTRODUÇÃO 

 

A educação Especial, como sendo uma modalidade da educação escolar, definida nas 

Diretrizes Nacionais da Educação Básica, regula e garante o direito de acesso e permanência 

dos alunos com necessidades especiais nas salas regulares, com a garantia por expressa por 

Lei da sua permanência em todas as etapas e níveis de ensino. 

Ao considerar a importância da formação continuada de profissionais da educação 

para atuarem na organização inclusiva de sistemas educacionais, para os alunos com 

necessidades especiais em especial aos que tem deficiência visual, faz-se necessário para 

caracterização desses direitos a implantação de secretarias e departamentos que cuidem dessa 

questão voltada a inclusão que é urgente e necessária aos portadores de eficiências no ensino 

superior. 

 A Universidade Estadual do Rio Grande do Norte –UERN, em consonância com a 

Diretoria de Apoio a Inclusão – DAIN, oferece cursos de extensão na área inclusiva, a 

despeito deste de ledor, uma ação de formação continuada, que capacita profissionais da área 

educacional para atuar de atendimento especializado a pessoas com deficiência visual (DV), 

Dislexia, Autismo, etc. 

 Este curso tem o propósito de preparar pessoas para desenvolver leitura com 

deficientes visuais, conforme parâmetros, metodologias e técnicas de leitura, para garantir ao 

DV uma atuação correta do ledor, no espaço educacional, nos órgãos públicos, escolas 

especiais, institutos de reabilitação, audiotecas, estádios, teatros e em diversos concursos 

como: vestibulares, ENEM, entre outros, para tanto, atuar como ledor com segurança e 

credibilidade. 

 Diante do exposto, compreende-se a importância do ledor que é aquele que lê para 

pessoas com DV, baixa visão, Dislexia, Transtornos Globais, etc. A necessidade do   trabalho 

do ledor é comprovada em entrevista com um deficiente visual estudante da própria 

instituição citada anteriormente, quando expressa a real importância desse colaborador na 

construção de seus conhecimentos acadêmicos.  

Todavia, uma análise do trabalho do ledor na educação inclusiva e sua atuação é feita 

através de visita a instituição pública para apurar conclusões que comprove a importância do 

ledor na educação inclusiva, o presente trabalho relatará a experiência, e um posicionamento 

critico frente ao assunto abordado e a experiência vivenciada, tanto para o ledor como para o 

deficiente visual.  
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Discutir respaldando teóricos que assim como nos, sonharam com esta realidade que 

estamos vivenciando na conjuntura atual, que é a inclusão da pessoa portadora de deficiências 

no ensino regular, buscar uma abordagem progressiva, no sentido de nortear, retraçar 

trajetórias para lidar com o ensino diversificado, consequentemente uma sociedade que 

reconheça as especificidades individuais, as capacidades dos sujeitos “normais” ou 

“diferentes” que para nós “ser diferente é normal” e que para Pacheco, “deficientes são as 

práticas escolares”.  

 

2-EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

As barreiras são muitas, os embates que envolvem a viabilização de um projeto de 

inclusão vão além de todas as previsões estabelecidas durante seu planejamento. Empanca nas 

barreira burocráticas, na falta de recursos financeiros, apoio logístico e profissionais 

qualificados para atuar com as deficiências. Acredita-se que, por mais debatido que seja o 

assunto no nível teórico, ele precisa ser antes de tudo ser assimilado, incorporado, pelas 

pessoas envolvidas nesse processo, como princípio e enquanto postura profissional.  

Sob esse prisma, o compromisso do educador passa a ser com a emancipação humana 

de seus alunos. Embora os paradoxos da atual sociedade capitalista ofusquem a compreensão 

dos fatos, é normal deparar-se com inúmeras questões que angustiam educadores 

comprometidos com a complexidade do fazer pedagógico. 

Segundo FREIRE (1996, p.52), “Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas 

criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção.” Ou acrescenta 

PERRENOUD (2000, p.179-180)  

 

“A alto formação resulta realmente de uma pratica reflexiva que se deve 

muito mais a um projeto (pessoal ou coletivo) do que uma expectativa 

explicita da instituição... a responsabilidade de sua formação continuada 

pelos interessados é um dos mais seguros sinais de profissionalização 

de um oficio...” 

 

Ajudar a formar e estabilizar uma visão clara do oficio e das competências é uma das 

principais funções - subestimadas - dos referencias e competências. Eles não são portanto, 
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instrumentos reservados aos especialistas mas, meios para os profissionais construírem uma 

identidade coletiva.  

Portanto ao possibilitar o alto conhecimento a escola também estimula a construir as 

competências necessárias para construção do processo de inclusão visando não só uma 

formação continuada, mas, a participação ativa do sujeito, conhecedores de seus direitos e 

deveres, perante a sociedade globalizada visando o reconhecimento do outro, assim a 

alteridade entre os sujeitos. 

 Educadores imergem num dilema de proporcionar um fazer diferente para atender a 

diversidade inserida na sala de aula. Mas estes, sentem-se despreparados ainda, para atuar 

com alunos com necessidades especiais nas salas regulares, os cursos de formação continuada 

na área de inclusão são ínfimos. Faz-se necessário na atualidade, diante da demanda exigida, 

que as políticas públicas se voltem para esse olhar com maior empenho, e preparar melhor 

seus educadores para esse fim. 

Entretanto contesta-se parâmetros que discute as competências necessárias para 

ensinar com mais responsabilidades, diferenciando o ensino atribuindo o ensinar de acordo 

com as especificidades individuais que os portadores de deficiências requer, e assim, 

encontrar caminhos para uma nova inclusão. O convívio com a diferença é uma subjetividade 

humana que se constrói sem medos, sem receios, sem exclusões, construídos na vivencia, na 

igualdade de oportunidades, na aceitação ao outro, na alteridade, em fim na valorização as 

diferenças. 

 

2.1-Legislação da educação inclusiva 

 

De acordo com o do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Art. 165. O poder público 

promoverá e incentivará o desenvolvimento cientifico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas 

voltados para melhoria da qualidade de vida e trabalho das pessoas com deficiência. Em seu: 

§1º O desenvolvimento e a pesquisa promovidos ou incentivados pela Administração Pública 

darão prioridade à geração das deficiências, assim com a produção de ajudas técnicas e 

tecnologias de apoio. 

 No Art. 167. Em seu: § 1º Será estimulado, em especial, o emprego das tecnologias da 

informação e comunicação como instrumento de superação de limitações funcionais e de 

barreiras à comunicação e educação de pessoas com deficiências.  
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 A ideia da democratização do ensino como possibilidade de manter todas as crianças 

na escola, e o ideal de uma escola de qualidade para todos parecem não ser suficientes para 

garantir posturas coerentes de toda a comunidade educacional, para receber os alunos com 

deficiências. Garantir escolarização de qualidade para todos implica aceitar e valorizar a 

diversidade das classes sociais as condições concretas e o estilo de cada indivíduo para 

aprender.  

Hoje as escolas buscam resgatar através da inclusão o respeito, a dignidade humana 

para essas pessoas tanto marginalizadas por uma limitação que a comete. Como isso 

possibilitamos a esse indivíduo o acesso ao recurso para o seu pleno desenvolvimento. A 

deficiência não deve ser tratada isoladamente como obstáculo ou impedimento que 

impossibilite o seu desenvolvimento e suas potencialidades. 

 

2.2-Ações inclusivas 

 

Todavia compreende-se que algumas ações estão sendo desenvolvidas para esses fins, 

inicia-se o atendimento em salas multifuncionais nas escolas pública do ensino básico, em 

órgãos educacionais, entre outros, como exemplo no ensino superior da UERN a DAIN- 

Diretora de Apoio a Inclusão, que objetiva contribuir com o processo de inclusão de alunos na 

graduação, como também, promover curso de formação continuada para pessoas  atuarem em  

determinadas áreas inclusivas, especialmente para o atendimento ao deficiência visual, 

oferendo o curso ledor para fins e interesses educacionais e de outras, e assim suprir a 

necessidade em diversos concursos. A UERN para imergir na questão inclusão criou o a 

DAIN (Diretoria de Ajuda a Inclusão) para dar suporte logístico e humano aos portadores de 

deficiência que ingressam no ensino superior.  

Com essa iniciativa, a universidade promove a inclusão. Colabora nas distintas áreas 

inclusivas através de curso de libras, para alunos surdos e curso de ledor para aluno com 

deficiência visual, ou baixa visão, para assim, atender um público alvo de discentes e 

profissionais para atuarem no mercado educacional e social, os quais a sociedade globalizada 

exige. Entretanto abordar a questão do educar na diversidade, sensibiliza olhares e 

conhecimento as diferenças, pelo fato dos seres humanos serem considerados únicos de serem 

diferentes na cultura, no gênero ou nas chamadas necessidades especiais que determina tal 

unicidade.  
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A importância do ledor se configura no relato de portadores de DV (deficiência visual) 

que estão na graduação da UERN, quando em depoimento, nas aulas do curso de ledor, foram 

unanimes em afirmar que, apesar de todas as tecnologias assistivas, criadas para facilitar o 

acesso as informações pelos portadores de DV, ainda assim, preferem o ledor como seu 

parceiro colaborador na aquisição do conhecimento acadêmico. O ledor é os seus olhos para o 

mundo acadêmico e em atividades culturais. Além da leitura de textos escritos, o ledor 

descreve imagens, ambientes, objetos, e faz audiodescrição gravada ou ao vivo. A forma ao 

vivo, é mais adequada em Festivais de Cinema, peças de teatro, espetáculos de dança, óperas 

e manifestações artísticas em geral. 

 Portanto, ao entrevistar um cego que não teve a oportunidade de frequentar uma 

universidade, ao tomar conhecimento da função do ledor, ele lamentou por não ter tido essa 

oportunidade, e enalteceu essa pratica que beneficia os portadores de DV e assegura a essas 

pessoas maior interação nas relações estabelecidas no meio acadêmico e social. Os portadores 

de DV eram vistos como incapaz por não terem a visão, rotulados de inválidos, mas na 

sociedade inclusivas essas pessoas tem apenas uma limitação, que pode ser superada com a 

aplicação das práticas corretas.  

Precisamos entender e agir de forma positiva sobre estas dificuldades, sobre estas 

inquietações que fazem parte do nosso cotidiano e de muitos educadores, já dizia 

Piaget(1998), que a aprendizagem é um processo intelectual, e aqui vemos   cada um com sua 

especificidade, mas também, com seus direitos de assimilação. Portanto aceitar talvez seja o 

primeiro passo que diante mão não exclui o direito de aprender, precisamos avançar o 

entendimento como educador e aceitar o desenvolvimento de uma pedagogia diferenciada que 

oportunize o educando, seja ele, com ou sem necessidades educacionais especiais, planejar 

estratégias de aceitação ao diferente. 

 Com tudo afirma CASTRO E CARVALHO (2002 p.43): 

 

A busca de uma escola que prioritariamente desenvolva competências básicas 

apoia-se na suposição de que nesse final de século o futuro do jovem é sempre 

um projeto em aberto e que provavelmente ele viverá períodos de 

aprendizagem intercalados a experiência profissional.  

 

 

Acompanhar o aluno na sua diferença é normal e necessária, desde que, esse mestre 

tenha formação adequada para subsidiar sua prática ao ritmo e o tempo de aprendizagem do 
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aluno, suprindo as individualidades de cada um, assim, temos uma escola inclusiva que 

garanta a qualidade de ensino, reconhecendo e respeitando a diversidade. 

 

 

 

 

 

 

3-CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Portanto, a escola inclusiva deve promover uma educação de alta qualidade a todos os 

educandos, modificando atitudes discriminatórias, criando comunidades acolhedoras e 

desenvolvendo uma sociedade inclusiva. Esta deve ser adaptada às necessidades dos alunos, 

respeitando-se seus ritmos e os processos de aprendizagem, contrapondo-se a sociedade que 

inabilita e enfatiza impedimentos, propondo uma pedagogia centrada nas potencialidades 

humanas.   

Assim sendo, o princípio da integração consiste na igualdade de direitos, privilégios e 

deveres, participação ativa e interação social em ambiente o menos restrito possível 

respeitando as diferenças individuais. Esse processo é gradual e dinâmico que pode tomar 

distintas formas, segundo as habilidades e performances dos alunos. A integração escolar é 

vantajosa para todos porque propicia a renovação do sistema educacional pela incorporação 

da diversidade das experiências humanas. 

 A integração entre os sujeitos só acorre quando há uma visão despida de preconceito, 

cabendo aos mesmos o continuo desenvolvimento. Entretanto de acordo com a Declaração de 

Salamanca (Conferencia Mundial de Educação Especial em Salamanca, Espanha que reuniu 

delegados 888 governos de 29 organizações internacionais de 7 a 10 de Junho de 1994) que 

legitima estruturas de educação especial, tendo como princípio orientador, a consideração de 

que as escolas devem acolher todos, independentemente de suas condições físicas, 

intelectuais, sociais e emocionais, linguísticas ou outras.   

Todos os alunos que tem suas necessidades com origem nas deficiências ou em 

dificuldades cognitivas, são consideradas portadores de necessidades educacionais especiais e 

devem ser incluídas em programas educacionais previstos para todos os educandos, mesmo 

aqueles que apresentam desvantagens severas a aprenderem juntos.  
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Para tanto a prática da desmarginalização de portadores de deficiências deve ser parte 

integrante de planos nacionais de educação, que objetivem uma educação igualitária para 

todos. E assim a inclusão, a equiparação de oportunidades, a mútua interação de pessoas com 

e sem deficiência e o pleno acesso aos recursos da sociedade. Com isto, desenvolver ações 

que venham orientar e repensar o papel da Educação Especial na perspectiva de uma 

educação inclusiva. 
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