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Resumo: A Educação à Distância (EAD) veio contribuir para a inclusão escolar de pes-
soas com deficiência visual, surgiu visando atender as pessoas impossibilitadas de realizar 
os estudos no período regular. Porém, com avanço das tecnologias na área da informática 
a educação à distancia  passou a atender, também, as pessoas com deficiência. A pessoa 
com deficiência visual em específico, obteve maior facilidade em realizar seus estudos 
com a EAD devido aos sites e softwares acessíveis, conhecidos como sintetizadores de 
voz. No Brasil estima-se que 30% das crianças possuem algum grau de deficiência visual. 
Para uma pessoa com deficiência visual receber uma educação inclusiva, ela precisará 
de algumas medidas específicas que deverão ser tomadas para promover seu acesso ao      
conhecimento. A EAD  neste contexto minimiza a discriminação e amplia a possibili-
dade de acesso à de sala de aula e às oportunidades de desenvolvimento da pessoa e da sua 
integração com a sociedade.
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1. INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo realizar uma reflexão sobre a Inclusão 
de pessoas com deficiência visual na escola enfocando as contribuições pro-
movidas pela educação à distância.

A EAD (Educação a Distância) surgiu como uma opção para as 
pessoas que estavam distantes do local da escola ou impossibilitados de 
estudar conforme o cronograma da escola presencial. Hoje, porém tem 
um papel social importante na inclusão escolar de pessoas com deficiência 
visual.

Na educação inclusiva é essencial que haja a integração social dos 
alunos com deficiência com os demais da escola. As atividades do crono-
grama escolar devem ser planejadas levando em consideração a acessibili-
dade de todos.

Com os avanços tecnológicos na área da informática a Educação 
à Distância foi se desenvolvendo cada vez mais em ambientes virtuais e 
contribuindo também, para a acessibilidade das pessoas com deficiência 
visual à educação.

Este fato vem sendo fundamental para o avanço da sociedade con-
temporânea na luta contra a discriminação, pois auxilia na valorização 
e inclusão das pessoas com deficiência visual, aumentando suas possi-
bilidades de desenvolvimento profissional, produtivo e promovendo sua      
integração social mais digna. 

2. BREVE HISTÓRICO

Em toda a história da humanidade o tratamento das pessoas com 
deficiência visual desenvolveu-se conforme crenças, valores culturais, con-
cepções de homem e transformações sociais ocorridas em determinadas 
épocas.

Em grande parte da História o Homem encarou a questão da defi-
ciência com preconceito e discriminação. 
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Em algumas civilizações a deficiência é vista como uma maldição ao 
grupo e os sujeitos com deficiência são excluídos ou exterminados da socie-
dade. 

Após a Segunda Guerra Mundial (1948) ocorreram algumas mudanças 
nos conceitos de da sociedade e houve a instituição dos Direitos Humanos 
universais, que visavam principalmente garantir os direitos fundamentais a 
pessoa, de maneira a coibir atrocidades generalizadas à humanidade.

Seguindo esta evolução, e a partir das convenções mundiais de dire-
itos humanos ONU (Organização das Nações Unidas) o Brasil também, 
se fundamentou e estabeleceu leis de proteção e garantia de direitos à to-
dos , incluindo assim, a garantia de direitos educacionais às pessoas com 
deficiência visual.

A Constituição Federal de 1988 e a LDB 9394/96 (SECRETARIA 
DA EDUCAÇÃO, Lei de Diretrizes e Bases da Educação,1996), pro-
moveram transformações em todo o sistema de ensino no pais. Uma delas 
foi a implantação de políticas publicas de inclusão de pessoas com defi-
ciência nas redes regulares de ensino.

A Constituição Federal de 1988 art 208- afirma que:“[...] o aten-
dimento educacional especializado aos portadores de deficiência deve se 
dar preferencialmente na rede regular de ensino.”(CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL,1988, Art. 208).

Em concordância com Constituição de 88, a LDB lei 4024-1961 art. 88 
preconiza:“ a educação de excepcionais deve, no que for possível, enquadrar-
se no sistema geral de educação,a fim de integrá-lo na comunidade”.

Anteriormente à essas leis a pessoa com deficiência ,na melhor das 
hipóteses, quando conseguia acesso à escola, era através de instituições 
privadas, ONGs e filantropias especializadas em tratamento de pessoas 
com deficiência.

Com a LDB 9394/96, as pessoas com deficiência visual adquiriram 
o direito de estudar nas escolas regulares, presenciais ou à distância, junto 
com os demais discentes e em iguais condições de aprendizagem. Porém, 
ainda hoje a realidade das pessoas com deficiência visual está muito aquém 
do que preconiza as leis citadas acima.
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Mas o que é Deficiência Visual? De acordo com a OMS (ORGA-
NIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 1992, p. 42).

  Baixa Visão Acuidade Visual
  1-Leve  20/60 a 20/80
  2-Moderada 20/80 a 20/160
  3-Severa 20/200 a 20/400
  4-Profunda 20/500 a 20/1000

Cid 10: A baixa visão ocorre quando a acuidade visual corrigida no 
melhor olho é menor que 20/70 e maior ou igual a 20/400 (categorias 
1 e 2 de graus de comprometimento) e é cegueira quando esses valores 
encontram-se abaixo de 20/400 (categorias 3 e 4 ).

De acordo com dados fornecidos pelo Banco Mundial estima-se que 
dentre os 6,5 Bilhões de pessoas existentes no Mundo, cerca de 10% são 
pessoas com deficiência.

No Brasil, o Censo 2000 (IBGE, 2010, p. 21) aponta que temos 24,6 
milhões de pessoas com deficiência e estima-se que em 2009 este numero 
cresceu para 26 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Destas 
24 milhões de pessoas com deficiência, 16 milhões são pessoas com defi-
ciência visual.

No Brasil estima-se que 30% das crianças em idade escolar possuem 
algum grau de deficiência visual.

Nesses últimos 10 anos o número de matrículas de pessoas com defi-
ciência visual no ensino regular cresceu mais de 500%. Foram registradas 
cerca de 55 mil matrículas de pessoas com deficiência visual nas escolas, 
sendo que 51 mil eram alunos com baixa visão e 4 mil cegos. 

Apesar do grande aumento de alunos com deficiência visual matricu-
lados nas escolas nos últimos anos, percebemos que em relação à popula-
ção de 16 milhões de pessoas com deficiência visual estes números ainda 
são muito discrepantes. 
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3. A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E SUAS 
CONTRIBUIÇÕES NO PROCESSO DE INCLUSÃO ESCOLAR

De acordo com Moran  “[...] a Educação à Distância é um processo 
de ensino-aprendizagem, mediado por tecnologias, em que se tem os pro-
fessores e os alunos separados espacial e/ou temporalmente.” (MORAN, 
2008, p. 32).

A Educação à Distancia ou EAD surgiu por volta de 1900 com o 
estudo por correspondência de materiais impressos e hoje evoluiu para 
uma modalidade educacional de tecnologias avançadas, disponibilizadas 
em ambientes virtuais.

 Em seu passado de origem, a EAD era uma opção diferenciada para 
alunos que não dispunham de tempo para frequentar os cursos presen-
ciais, ou que estavam muito distantes espacialmente das instituições de 
ensino. Entretanto, esta modalidade também beneficiou as pessoas com 
deficiência que não possuem uma facilidade em locomoção e acessibili-
dade aos recursos tradicionais de ensino.

As pessoas com deficiência perceberam na EAD uma oportunidade 
de realizar seus estudos, em casa, excluindo, portanto, as barreiras de lo-
comoção e arquitetônicas que existem para cursar seus estudos em muitas 
escolas, recebendo maior acesso aos materiais didáticos e facilidade de co-
municação com o corpo docente.

Mesmo estando separados fisicamente, alunos e professores, alunos e 
alunos, são capazes de interagir e trocarem informações e conhecimentos, 
permitindo assim, uma integração e aquisição de conhecimento real, em 
ambiente virtual.

Os principais recursos da EAD em ambiente virtual são Internet, rá-
dio, televisão, vídeo, CD-ROM, telefone, videoconferência, fax e demais 
meios tecnológicos e de comunicação. 

A Educação à Distância (EAD) foi oficializada no Brasil em 1996 
pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB- lei nº 9394 
(LDB,1996, p. 15).

Os cursos à distância começaram a serem regulamentados e fiscaliza-
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dos pelo MEC (Ministério da Educação e Cultura) a partir de 1999, ex-
igindo que os cursos de EAD fossem equivalentes aos cursos presenciais, 
tendo, portanto a mesma validade de certificação para os alunos.

Na EAD através da sala de aula virtual o aluno possui variadas opor-
tunidades de aprender e interagir com os demais. Dentre as principais 
metodologias didáticas no ambiente virtual estão:

• Portfólios de entrega de atividades ao professor;
• Caixa de mensagens para comunicação entre professores/alunos e 

alunos/alunos, simulando um ambiente de sala de aula real;
• Fóruns de discussões entre alunos e professores;
• Salas de Bate-papo (chats) para discussões e orientações online e 

em tempo real;
• Repositórios de armazenamento de apostilas e demais materiais 

didáticos, vídeos, Cd’s, etc.
• Bibliotecas virtuais;
• Acesso online às informações sobre o curso, secretaria, tesouraria, 

boletim, entre outras relacionadas à vida acadêmica do aluno.

Apesar de toda essa nova possibilidade de acesso ao estudo, a EAD 
também, pode apresentar barreiras às pessoas com deficiência visual.

Em primeiro lugar existe a barreira humana que ocorre tanto na 
EAD como na educação presencial. O professor em sua exposição didática 
deixa de descrever imagens, planilhas estatísticas, entre outros, excluindo 
o aluno com deficiência visual. Este fato pode acontecer na EAD no mo-
mento de uma apresentação de vídeos ou imagens por videoconferência, 
por exemplo. Este tipo de exclusão só pode ser combatida com a consci-
entização e formação do corpo docente da escola sobre as necessidades de 
seus alunos e a importância da inclusão social.

Sobre o ambiente de estudo virtual da EAD é preciso um cuidado 
importante com a construção dos sistemas de gerenciamento da sala de 
aula virtual para que ela seja acessível às pessoas com deficiência visual.

Atualmente existem softwares conhecidos como sintetizadores de 



  119Educação a Distância, Batatais, v. 1, n. 1, p. 113-121, jan./jun. 2011

voz (Virtual Vision, Jaws, Dos Vox), que leem as páginas virtuais e repro-
duzem-na em voz. Estes softwares, entretanto, possuem algumas limita-
ções na leitura de determinados tipos de programas e configurações da 
página. O software sintetizador de voz chamado Virtual Vision, por ex-
emplo, não lê alguns botões ou ícones de acesso aos conteúdos da página, 
bloqueando o acesso das pessoas com deficiência visual que se guiarão 
através da voz do leitor e digitando comandos no teclado,para utilizar a 
sala de aula.

Os Engenheiros ou Analistas da Computação que constroem os 
sistemas de aprendizagem virtuais devem tomar conhecimento destas 
questões e buscar desenvolver sites já acessíveis, onde o aluno que não 
pode ver possa acessar os ícones através do teclado tenha como os demais 
alunos, total acesso aos recursos de aprendizagem.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A responsabilidade da inclusão social é de todos, alunos, professores, 
pais, profissionais envolvidos na educação e sociedade civil. 

As tecnologias estão nas escolas para promover crescimento social, 
sendo auxiliares na inclusão, na diminuição das diferenças, na globaliza-
ção da informação, na possibilidade de constituição de uma sociedade 
mais produtiva, diversa e tolerante.

Diante deste cenário também, é importante que haja discussões e re-
flexões sobre o tema, em prol da transformação da sociedade, buscando-se 
um crescimento e enriquecimento cultural que diminua a discriminação e 
exclusão das pessoas com deficiência e favoreça o acolhimento e a partici-
pação destes em todos os contextos da sociedade de forma igualitária.

Para tanto, faz-se necessária uma mudança de ideias e de práticas, na 
busca da construção de um mundo inclusivo, e a escola como “[...] o berço 
da sociedade” é o ponto de partida para ações que promovam a tolerância, 
inclusão, a igualdade de direitos e a valorização da diversidade.

A EAD surge neste contexto como uma forte aliada à inclusão, pois 
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minimiza a discriminação e amplia a possibilidade de acesso ao espaço de 
sala de aula, às informações e à comunicação.

Para uma pessoa com deficiência visual ter uma educação inclusiva, 
ela precisará de algumas medidas especificas que deverão ser tomadas para 
promover seu acesso ao conhecimento. 

Entre as medidas estão as configurações de ambientes acessíveis e a 
conscientização dos docentes para as metodologias de ensino aplicadas 
em aula.

A maior ação de inclusão de uma escola é o respeito ao próximo e a 
valorização da diversidade humana.
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ABSTRACT: The Distance Education (DE) has contributed to the inclusion of people 
with visual disabilities, appeared to meet the people unable to conduct surveys in the 
regular. However, with advancement of technologies in computing the distance educa-
tion began to serve, too, people with disabilities. The visually impaired person in partic-
ular, had greater ease in performing their studies with the DE due to accessible websites 
and software, known as voice synthesizers. In Brazil it is estimated that 30% of children 
have some degree of visual impairment. For a person with visual disabilities receive an 
inclusive education, it will need some specific measures to be taken to promote access 
to knowledge. DE here minimizes discrimination and increases the possibility of access 
to classroom and opportunities for personal development and their integration with 
society.
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