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Introdução 

Ao longo da história da humanidade, as pessoas com deficiência visual eram concebidas de 

várias formas, algumas de formas contraditórias, ou seja, em determinados momentos eram 

vistas como criaturas malignas, e outros possuidoras de um sexto sentido. Todas as formas de 

perceber a pessoa com deficiência visual nos diferentes momentos da história acabaram 

demarcando comportamentos que trazemos até os dias de hoje, nas relações que 

estabelecemos com a sociedade. 

Especificamente para as pessoas com deficiência visual, as crendices ressaltavam a associação 

entre luz e os acontecimentos felizes eram interpretados como uma ação das trevas. Existia 

ainda, a crença de que possuíam o dom místico de ver o passado e o futuro, através dos olhos 

espirituais, vendo muito mais do que os olhos físicos permitiam, ou eram percebidos como 

capazes de superar obstáculos através de um talento nato (DALL’AQUA, 2002). 

Segundo Mecloy (1974), era muito comum nessas sociedades a cegueira ser considerada um 

castigo infligido pelos deuses, e a pessoa cega levava em si mesma o estigma do pecado 

cometido por ele, por seus pais, avós ou por algum membro da tribo. 

Durante a Idade Média, a cegueira foi utilizada como castigo e como ato de vingança; e 

também como pena judicial, regulada pela lei ou pelos costumes, aplicada às pessoas que 

cometessem algum crime contra a divindade e contra as leis do matrimônio (AMARAL, 

1995). 

Com o Cristianismo, as pessoas com deficiências passaram a ser vistas de outra forma como 

“criaturas de Deus”, não correndo o risco de serem marginalizadas ou exterminadas, pois 

segundo Amaral (1995) e Rocha (1987) a figura do cego pelo evangelho é dignificada e com 

isso a cegueira deixa de ser um estigma de culpa, de indignidade e passa a ser vista como um 

meio de ganhar o céu, tanto para o cego, como para a pessoa que tem piedade sobre o cego.  

Como afirma Mazzotta (2001,p.16): 

“[...] a própria religião, com toda a sua força cultural ao colocar o homem como 

“imagem e semelhança de Deus”, ser perfeito, inculcava a idéia da condição humana 

como incluindo a perfeição física e mental. E não sendo “parecidos com Deus” os 

portadores de deficiências (ou imperfeições) eram postos à margem da 

humanidade”. 
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No Brasil, o atendimento às pessoas com deficiência visual, teve seu marco em 1854 com a 

criação do Imperial Instituto de Meninos Cegos, e com o advento da República, por volta de 

1891, passou a ser chamado de Instituto Benjamin Constant (IBC), sendo a única instituição 

encarregada para a educação de cegos até 1926.  

Louis Braille (1809-1852), jovem cego francês, estudante do Instituto Real para Cegos em 

Paris, em 1829 inventou o Sistema Braille. “Até hoje não foi encontrado outro meio de leitura 

e escrita mais eficiente e útil para o uso das pessoas cegas” (MAZZOTTA,1996, p.19).  

 

 

 

 

A deficiência visual 

A visão é um sentido que nos aproxima ao mundo objetivo, e desempenha um papel 

imprescindível por representar quase a totalidade das impressões que temos do mundo. 

Segundo Oliveira (1999) 4/5 dessas impressões nos chega através dos olhos. O olho é um 

órgão sensorial da visão, e este inclui não só a habilidade de detectar a luz e as imagens, mas 

também apresenta como função interpretação destas imagens. 

Segundo definição do MEC (2002), a cegueira se apresenta pela ausência total de visão e 

perda de projeção de luz, devendo utilizar o Sistema Braille no processo ensino – 

aprendizagem, mesmo que a percepção de luz os auxilie na orientação e mobilidade. A baixa 

visão, o indivíduo apresenta desde projeção de luz até o grau em que a redução de sua 

acuidade visual limite o seu desempenho; o processo educativo se dá através de adaptações 

dos recursos didáticos (SEE/MEC, 2002). 

A universidade e o processo de inclusão 

Grandes debates e discussões tem surgido, chamando a atenção das universidades para 

atualizar suas funções e finalidades, que precisam objetivar e disponibilizar espaços amplos 

de acesso a todos indiscriminadamente. Enquanto disseminadoras dos conhecimentos 

produzidos pelos diversos campos do saber, as universidades precisam estar atentas às 

demandas que surgem com a apropriação desses saberes que por sua vez se modificam de 

acordo com as necessidades exigidas em cada tempo. Hoje são mantidos os padrões e valores 

fundamentais da ciência, porém a construção de seus conhecimentos foi adicionada outra 

dimensão, que considera o indivíduo enquanto ser ativo e participativo tanto no ensino como 

na aprendizagem.    

Alunos que possuem limitações físicas caracterizadas por deficiências sensoriais ou motoras, 

exigem das instituições de ensino superior, bem como de seus profissionais, um olhar 

diferenciado que tenha como princípio a construção de conhecimentos a “todos”, mesmo que 

para este fim essas instituições se sintam desafiadas, despreparadas e até mesmo incrédulas 

em relação ao sucesso desses alunos. As políticas de inclusão exercem grande importância 

nesse sentido, pois são elas que obrigam as universidades a mudarem suas concepções a partir 

do convívio real com tais alunos, pois só assim e possível superar a descrença na capacidade 

intelectual desses alunos. 
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O Brasil tem realizado um esforço no sentido de alcançar um acesso numericamente mais 

significativo através dos programas de expansão das Instituições de Ensino Superior (IES). 

Nos últimos anos, as pessoas com deficiência estão chegando cada vez mais no Ensino 

Superior; prova disso são os dados do último censo divulgado pelo Ministério da Educação 

(MEC), o número de alunos com deficiência matriculados nas universidades de todo o país 

mais do que dobrou entre 2001 e 2006. As matrículas subiram cerca de 140%, de 5.540 em 

2001 para 13.270 em 2006. 

Considerando o número de matrículas da população em geral com relação a população com 

deficiência, os números são de 1.136.370 para 1.373 em escolas públicas e 2.750.652 para 

3.705 em escolas privadas; ou seja, de 3.887.022 de matriculados em geral, somente 5.078 

possuem algum tipo de deficiência. Constatamos que o número de pessoas com deficiência 

visual no ensino superior tem aumentado significativamente.  

 

Método 

Este estudo teve como objetivo investigar as dificuldades encontradas pelos alunos com 

deficiência visual nas instituições de ensino superior de Uberlândia.  

A proposta da pesquisa apresentada tem como metodologia a abordagem qualitativa, 

caracterizada pelo seu caráter processual construtivo-interpretativo e dialógico. A opção pela 

pesquisa qualitativa se deve ao fato de esta abordagem promover a ampliação da área de 

análise, bem como favorecer o entendimento, o diálogo e considerar a heterogeneidade dos 

sujeitos da pesquisa. Nesta abordagem, a pesquisa qualitativa tem como objetivo o processo, a 

construção do conhecimento, e o diálogo é a fonte direta (GONZALEZ REY, 2002). 

Para a construção dos dados utilizamos a entrevista. Segundo Szymanski (2002), a entrevista 

é ainda um processo “interativo complexo com um caráter reflexivo, num intercâmbio 

contínuo entre significados e os sistema de crenças e valores, perpassados pelas emoções e 

sentimentos dos protagonistas” (p.14).  

As entrevistas foram realizadas em dois momentos diferentes, gravadas em fita K7 e 

posteriormente transcritas e transformadas em texto para análise. Todas as entrevistas, depois 

de transcritas, foram apresentadas aos sujeitos para que esses lessem e fizessem as 

modificações que achassem necessárias. As entrevistas foram realizadas no período de 

outubro de 2008 a abril de 2009. 

Participaram da pesquisa 13 alunos com deficiência visual, sendo 08 alunos da Universidade 

Federal e 05 de instituições privadas de ensino superior. Destes, 09 apresentavam baixa visão 

e 04 cegueira. 

Os nomes dos sujeitos foram preservados e serão apresentados, seguindo a proposta de José 

Saramago, em sua obra “Ensaio sobre a Cegueira”3 Na referida obra as personagens são 

identificadas por outros meios: pelas profissões que exerciam antes de ficarem cegas, pelas 

relações de parentesco ou mesmo por características físicas marcantes. 
 

                                                           
3 É um romance do escritor português José Saramago, publicado em 1995 e traduzido para diversas línguas. 
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Resultados 

Os alunos participantes da pesquisa relataram em seus depoimentos que os professores  não 

fazem adaptação de materiais a serem utilizados em seus cursos, o que dificulta o 

acompanhamento dos alunos deficientes às aulas, como podemos observar nos depoimentos  a 

seguir: 
“Hoje costumo levar gravador para a sala para gravar a fala do professor e rever em 

casa. No início do curso eu não conseguia acompanhar, porque para cada disciplina 

tinha um tanto de conteúdo para ler e com letra pequena, tenho dificuldade e gasto 

muito tempo. Alguns professores ampliam a prova para mim, na fonte 20, alguns 

não ampliam mesmo, já passei por vários momentos em que na hora da prova 

preciso chamar o professor até a carteira”. (Garota Serena) 

“Uma dificuldade que encontrei foi com relação a algumas provas que fiz e que não 

vieram ampliadas, utilizo fonte 28, 30..Outra situação que fiquei surpresa foi na hora 

de ler as partituras em sala, não consigo ler se não tiver ampliado; e tem momentos 

que as partituras são lidas em duplas e não posso me aproximar porque atrapalha o 

colega e segundo que não fica bem eu aproximar os olhos da partitura, a postura fica 

estranha.” (Cantora) 

“A primeira dificuldade que encontrei aqui foi com alguns professores que 

esquecem de ampliar o material. Então preciso contar com a boa vontade deles e dos 

colegas. Hoje costumo pegar os e-mails dos professores, porque aí solicito o texto 

em fonte maior ou senão tenho um programa que amplia as letras” (Secretária) 

“Eu utilizo a fonte 40, 42, este tamanho de fonte inviabiliza que eu exija material 

ampliado, porque o material fica extenso. Preciso de um monitor para ler pra mim. 

Meu médico também recomendou que eu não faça leituras usando os olhos para não 

forçar” (Massoterapeuta) 

Os alunos apontam que precisam esperar a disposição e disponibilidade de monitores, 

colegas, amigos, familiares e vizinhos, para realizarem as leituras e estudos dos materiais 

utilizados nos seus cursos. Percebemos, que este é um fator que dificulta o cumprimento das 

atividades acadêmicas, e este é um aspecto importante para a inserção do aluno com 

deficiência visual no ambiente universitário.  
“Material ampliado para mim é complicado porque necessito de fonte 40/42, então 

recorro a minha família para fazer as adequações, minha irmã faz as leituras, meu 

namorado, mas eu ainda prefiro que façam a leitura”. (Massoterapeuta) 

“Eu tenho sempre a ajuda da minha mãe, que faz as ampliações dos conteúdos para 

mim desde a educação infantil, uso o CCTV e quando estou cansada ela lê o 

material” (Cantora) 

“ Eu tento acompanhar o máximo da aula, faço as anotações de caneta preta para que 

eu possa reler no mesmo momento, assento na primeira carteira, e como aqui na 

faculdade as cadeiras são em duplas tenho uma colega que copia ditando para mim. 

Quando chego em casa, tenho uma amiga que quando eu solicito faz as leituras para 

mim” (Mulher Falante) 
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“ Em casa não tenho pessoas que possam sempre se dispor a ler o material para 

mim, então sempre chego á faculdade as 18 horas e me reúno com um grupo de 

colegas, que sabem da minha dificuldade” (Cabelereira) 

Os depoimentos a seguir demonstram algumas experiências relatadas por alunos participantes 

da pesquisa, que demonstram o interesse do professor em adequar os materiais a seus alunos 

com deficiência visual: 
“Na aula de economia, o professor trouxe um material em alto relevo, com gráficos 

para explicar o básico do conteúdo de estatística, achei muito interessante e utilizo 

sempre este material quando estou com dúvidas, passar a mão sobre o material 

adaptado me faz compreender melhor, do que ficar totalmente arquitetando tudo na 

minha cabeça” (Mulher extrovertida) 

“...o professor teve que repassar para mim a idéia do seria um esquema, e a 

professora gentilmente fez um material com cordões e papel cartão para trazer 

relevo.Os cordões significavam as frases sintetizadas assim foi explicado pela 

professora) e os recortes em papel cartão foram utilizadas para indicar as setas do 

esquema” (Mulher extrovertida) 

“Acho legal quando o professor procura a gente e se abre, faz perguntas sobre as 

suas dificuldades, nos pede sugestões e dicas, acho esta atitude louvável. Esta 

mesma professora já foi até a Sala Braille, na Biblioteca Municipal de Uberlândia 

buscar material em braile, e solicitar um voluntário para ler as minhas escritas em 

braile, que a professora solicita” ( Pai de família) 

“o professor teve que repassar para mim a idéia do seria um esquema, e a professora 

gentilmente fez um material com cordões e papel cartão para trazer relevo.Os 

cordões significavam as frases sintetizadas assim foi explicado pela professora) e os 

recortes em papel cartão foram utilizadas para indicar as setas do esquema” 

(Mulher extrovertida) 

A falta de acesso aos livros didáticos ou específicos de cada disciplina, impressos em braile, 

foram apontados como uma dificuldade; os depoimentos a seguir retratam uma situação de 

falta de adequação destes recursos: 
“Minha fita de gravação que gravei a aula de revisão do conteúdo da prova estragou 

justamente no final de semana, e a prova era na segunda-feira, e eu precisava ouvi-la 

novamente, e naquela hora tudo ficou mais escuro ainda porque sabia que seria 

difícil contar com algum colega para ler o material deles de revisão, se eu tivesse 

material transcrito no braile, estaria resolvido”. (Mulher Extrovertida) 

“Todas as minhas leituras são realizadas pelo monitor, então eles são 

imprescindíveis, se eles faltam, perco o acesso a informação, porque como necessito 

de material em transcrição ou impressão braile, o acesso a este é muito restrito” 

(Mulher mãe) 

“Eu já consegui vários livros gravados e até mesmo em braile, pela Fundação Dorina 

Nowill, porém, dependendo da demanda dos professores eu não consigo o material, 

e é o que mais tem acontecido, porque na instituição em São Paulo, a demanda é 

grande. Então me organizo para que a leitura seja feita com os monitores e através 

de recursos tecnológicos que tenho em casa” (Historiadora) 
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A Historiadora em seu depoimento relata que utiliza um recurso tecnológico, este recurso 

refere-se ao Virtual Vision, como o recurso tem um programa de leitura de tela, por 

sintetizador de voz, e além disso através destes pode-se acessar a internet, messenger, dentre 

outros. A Historiadora, procura fazer suas buscas dos livros sugeridos pelo professor e com 

isso diz que consegue amenizar a dificuldade de acesso a recurso impressos em braile. 

Enquanto que Mulher mãe, como não tem acesso ao material referente ao seu curso em 

impressão braile e também não tem acesso a recursos tecnológicos, depende exclusivamente 

da leitura de um monitor. Segundo ela, a leitura é feita diariamente, dentro do Campus, em 

uma sala da biblioteca e por algumas vezes há a ausência desses monitores o que impossibilita 

seus estudos. Mulher mãe, faz uso de reglete e punção para anotações em sala de aula, mas 

alega que são anotações breves porque a escrita com punção e reglete são mais lentas.  

 

Discussão 

Sabemos que os alunos com deficiência visual necessitam de recursos específicos para o seu 

processo de aprendizagem, ou seja, o cego necessita de instrução braile, de recursos ópticos, 

táteis e tecnológicos e a pessoa com baixa visão, necessita da leitura de tipos ampliados, do 

auxílio de recursos ópticos e não ópticos como também de recursos tecnológicos. 

Segundo o disposto na Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, na Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, e no Decreto nº 2.306, de 19 de agosto de 1997, os recursos necessários: 

são máquina de datilografia braille, impressora braile acoplada a computador, sistema de 

síntese de voz; gravador e fotocopiadora que amplie textos;  plano de aquisição gradual de 

acervo bibliográfico em fitas de áudio e de conteúdos básicos em braille; software de 

ampliação de tela; equipamento para ampliação de textos para atendimento a aluno com visão 

subnormal; lupas, réguas de leitura; scanner acoplado a computador.  

Segundo Coimbra (2003) e Carvalho (1994), os recursos ópticos (lupas, lentes, dentre outros) 

e não ópticos (ampliações, iluminação, aproximação do objeto, contraste, dentre outros), são 

importantes para que as pessoas com deficiência visual tenham uma aprendizagem 

significativa. 

Para ter acesso ao conhecimento as pessoas com baixa visão, necessitam de materiais 

ampliados, e de fazer a aproximação do objeto para garantir a fixação e acomodação visual e 

conseqüentemente a identificação da imagem, como também de um tempo maior, visto que o 

movimento de fixação e acomodação demanda tempo. A ampliação, na maioria dos casos, são 

diferentes para cada pessoa, pois mesmo a pessoa apresentando baixa visão e perdas visuais 

similares, cada um apresenta uma capacidade diferente de utilizar o resíduo visual. 

Para Faye (1972, apud MARTÍN & BUENO, 2003, p. 208). 
[...] existem enormes diferenças na eficiência visual entre indivíduos que se 

encontram no intervalo da baixa visão, mesmo quando possuem a mesma anomalia 

ocular e idêntica acuidade visual e as perdas visuais sejam similares. Torna-se 

evidente que a diminuição da acuidade visual não é o único parâmetro determinante 

da deficiência visual. A medida da acuidade visual. A medida da acuidade deve ser 
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considerada como parte limitada da informação. Não indica como a pessoa exerce 

suas funções visuais.  

Segundo Crespo (1980), as condições de leitura e escrita nas atividades acadêmicas, podem 

variar conforme os seguintes aspectos: patologia ocular do aluno, outras deficiências, 

motivação, inteligência, saúde geral, interesse pela leitura, auto-imagem, atitude psicológica 

diante da deficiência, condições ambientais em que se desenvolvem e as circunstâncias nas 

quais a aprendizagem se realiza. 

Os depoimentos dos sujeitos participantes da pesquisa denotam que a solução para todas as 

dificuldades parte, em grande parte, do próprio aluno. No entanto, verificamos que alguns 

professores estão tentando implementar novas práticas em salas de aula, com o objetivo de 

atender as necessidades específicas dos alunos que apresentam deficiência visual. 

Percebemos, ainda, através dos depoimentos que a ajuda de outras pessoas na trajetória 

acadêmica, tem sido expressivamente uma  forma das pessoas com deficiência visual se 

sentirem incluídos e fazendo parte do ambiente universitário. 

Valdés, Santos, Fernanda e Vital (2006) afirmam que, com relação aos professores, as 

barreiras pedagógicas e de comunicação têm como motivo principal às dificuldades na 

formação, e estes são comuns a outros níveis educacionais e encontram-se agravadas, porque 

o professor do Ensino Superior necessita de formação pedagógica inicial, principalmente 

quando se trata de ensino e aprendizagem de pessoas com deficiência. 

Os alunos deficientes visuais relatam em seus depoimentos que seria fundamental que todos 

os materiais utilizados nas disciplinas fossem impressos em Braille, mas observamos que esse 

recurso ainda é escasso nas instituições de ensino superior pesquisadas.  Nowill (2002, p.278) 

reitera dizendo que as pessoas com deficiência visual “pela própria natureza da deficiência, 

têm necessidade de formas alternativas como livros em braile e outros, além das necessidades 

específicas que precisam ser atendidas, sempre que possível.” Para suprir as defasagens com 

relação a dificuldade de acesso ao material em braile, os participantes da pesquisa estão 

buscando formas alternativas, como, por exemplo, recursos tecnológicos. 

Borges (2003) ressalta que a tecnologia tem hoje um papel fundamental na vida das pessoas, e 

para as pessoas com deficiência visual poderá se tornar imprescindível.  

O desconhecimento, a falta de preparo do professor em trabalhar com alunos com deficiência 

visual dificulta a operacionalização das adequações dos materiais, pois muitas vezes o que 

percebemos através dos depoimentos dos alunos é que os professores não reconhecem que 

existe baixa visão e cegueira e que estas são distintas no que se refere as adequações 

pedagógicas. Alguns sujeitos disseram ouvir de seus professores que não sabiam trabalhar 

com eles porque não são cegos e não tiveram alfabetização em braile. Neste contexto, Moreira 

(2003) afirma que o professor universitário, ao receber um aluno com deficiência enfrenta 

uma situação desafiadora, pois na maioria das vezes, desconhece as especificidades, as 

estruturas de apoio e os recursos. Mazzoni (2005) acrescenta que a falta de conhecimento do 

professor sobre o conceito de deficiência é ainda desconhecido pela comunidade universitária. 

Assim, segundo os depoimentos dos alunos, verificamos que os professores devem encontrar 

formas de adequar materiais que possam superar os problemas e dificuldades encontradas na 
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sala de aula, e além disso desenvolver atividades de forma que atenda as necessidades dos 

alunos, para isso é necessário que os professores tenham um conhecimento aprofundado sobre 

deficiência. 

Masini (1994, p.56) reitera que: 
O deficiente visual não é considerado na sua totalidade, como um indivíduo com 

características próprias, das quais uma delas é a deficiência visual. A programação, 

ao contrário disso, focaliza-o como indivíduo deficiente e não leva em conta sua 

maneira própria de perceber. Isso mostra que o referencial para a educação do D.V é 

aquilo de que ele não dispõe, isto é, a visão. Consequentemente a diretriz educativa 

é a da superação dos problemas, através da compreensão, pelo uso de outras formas 

de percepção. 

Ao analisar a Legislação Federal vigente, percebemos que a mesma preconiza a  viabilização 

sobre o acesso, a permanência e garantia de atendimento especializado às pessoas com 

deficiência no ensino superior. A Portaria 3284/03 (BRASIL, 2003) dispõe sobre os requisitos 

básicos de acessibilidade às pessoas com deficiência para instruir processos de autorização, de 

reconhecimento de cursos e de credenciamento de instituições. Portanto, as instituições de 

ensino superior devem se mobilizar no sentido de garantir que as pessoas com deficiência 

tenham acesso, permanência e sucesso na conclusão de seus cursos.  

 

Conclusão 

Os dados da pesquisa evidenciaram que os professores do ensino superior ainda encontram 

muitas dificuldades na sua prática pedagógica frente aos alunos com deficiência visual. No 

entanto, verificamos que algumas iniciativas têm sido realizadas no sentido de adequar 

práticas pedagógicas para facilitar a aprendizagem dos alunos. Consideramos que essas 

práticas devem envolver toda a instituição, e não projeto isolado de apenas alguns 

professores. É uma realidade a carência de estudos e reflexões sobre a inclusão de deficientes 

no ensino superior, portanto, faz-se urgente a implementação de espaços de discussão e 

pesquisa nesse contexto.   

Para que aconteça a inclusão de alunos com deficiência visual na universidade faz-se 

necessário o cumprimento das leis, a mudança de práticas pedagógicas e, ainda, posturas 

atitudinais menos preconceituosas. 
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