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RESUMO 
 

O presente artigo retrata o tema da Deficiência Visual e o desafio 
do aluno com essa deficiência na escola comum e a importância da 
contribuição do Atendimento Educacional Especializado (AEE) na 
autonomia destes. Tem como objetivo a reflexão sobre a demanda 
de profissionais conhecedores das percepções que estes alunos 
têm a respeito de suas limitações e possibilidades de 
aprendizagens. A metodologia utilizada elege-sei bibliográfica e de 
campo, desenvolvida a partir de referenciais de livros, artigos, 
documentos, como: CARVALHO (2002, 2006), FURASI (1997) 
MENDES (2002, 2006), também observações na Associação dos 
Cegos do Estado do Ceará (ACEC). Pode-se concluir que o AEE 
funcional tem papel imprescindível no desenvolvimento integral da 
pessoa com deficiência, e melhora significativa na sociabilidade 
desse público. Para que isso aconteça é utilizada a tecnologia 
assistiva que é um recurso ou uma estratégia utilizada para ampliar 
ou possibilitar a execução de uma atividade necessária e 
pretendida por uma pessoa com deficiência. Revelam-se nos 
estudos que diante de muitos obstáculos e desafios vivenciados, 
em perspectiva inclusiva exige o repensar da prática docente e 
suas dimensões. 

 

Palavras-chave: Atendimento Educacional Especializado. Escola 
Especial. Inclusão. 

 
 

ABSTRACT 
 

This article presents the theme of visual impairment, the challenge of students in the regular school 
and the importance of the contribution of the Atendimento Educacional Especializado (AEE) in the 
autonomy of people with this impairment, also its aim is to reflect on the demand of professional 
knowledge of the perception that these students have about their limitations and learning 
possibilities. Children and adults are underestimated because they cannot keep up with what they 
expect of themselves and what others expect of them. The methodology utilized is bibliographical, 
developed from references that appear in books, articles, documents and it is also a research with 
the Associação dos Cegos do Estado do Ceará (ACEC). In conclusion, the AEE has an essential 
role in the integral development of the disabled person and significantly improves the sociability of 
this public. For this to happen, assistive technology is used which is a resource or a strategy used  
to extend or enable the execution of a necessary and desired activity by a person with a disability. 
The methodology used in this research aims to understand if other researches undertaken and its 
contents, in relation to the theme comprising people with visual impairment as seeing those with 
blindness and low vision, seeking to identify the advances achieved as a result of the inclusive 
proposal from the advent of the Declaration of Salamanca and UN Convention (2008), where 
studies reveal that faced with many obstacles and challenges experienced in an inclusive 
perspective requires a rethinking of teaching practice and its dimensions. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

O trabalho apresentado tem por finalidade colaborar com as pesquisas no campo 

da inclusão escolar e social, especialmente aos relacionados aos alunos com deficiência 

visual que se entende que sem apoio didático na escola comum retorna para escola 

especial. Daí a problemática se contextualiza à necessidade de formação de 

educadores para ministrarem aulas nas escolas comuns para alunos videntes e com 

deficiência visual. 

Portanto, justifica-se o interesse pelo assunto especialmente, no que se refere ao 

processo de inclusão de alunos com deficiência visual, por entender que ainda estão 

excluídos socialmente. Pois, sabe-se que diante de tantos fatores a sociedade atual  

vem exigindo cada vez mais da escola e dos educadores, pontuando e requerendo 

novas competências, novos conhecimentos para satisfazer e alcançar as constantes 

mudanças organizacionais e curriculares, tanto quanto para o atendimento às 

expectativas e interesse de todos os alunos. 

Desse modo, é papel da escola inserir o aluno no ambiente escolar, social, 

cognitivo e digital, fazendo com que desenvolva suas habilidades e possibilidades de 

adaptação as mudanças exigidas pela sociedade, por isso faz-se necessário um espaço 

relevante no contexto educacional. 

O respeito à diferença de cada sujeito, constitui-se em um ponto chave para que 

chamamos de inclusão. Os recursos tecnológicos no contexto escolar abrem vários 

horizontes, amenizando a discriminação social, provando que é uma ferramenta auxiliar  

do trabalho do professor facilitando e potencializando a construção do conhecimento e da 

aprendizagem, da promoção de multiplicidade da inteligência, da diversidade de talentos, 

principalmente para indivíduos que de certa forma tem uma deficiência no campo visual, 

de entendimento de leitura e escrita entre outros. 

É de relevância conhecer o desenvolvimento global do aluno, o diagnóstico, a 

avaliação funcional da visão, o contexto familiar e social, bem como as alternativas e os 

recursos disponíveis, para dessa forma facilitar o planejamento de atividades e a 

organização do trabalho pedagógico. E os professores devem estabelecer um 

relacionamento aberto e cordial com a família dos alunos para saber de suas 

necessidades, hábitos e comportamentos. 

Dessa forma, a escola por sua vez deve possibilitar e incentivar professores e 

alunos a desafiar recursos. Outras notas teóricas dão conta que o Ministério da 

Educação toma a iniciativa apoiada por instituições de ensino superior a propiciar cursos 
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de capacitação e qualificação aos professores de todo o território, para romper com as 

concepções errôneas e atitudes preconceituosas estigmatizadas com pessoas com 

deficiência, conforme aponta diversos registros históricos. 

 
REVISÂO DE LITERATURA 

 

A pesquisa foi baseada, em diversos autores para apresentar como se processa a 

formação inicial e continuada de professores (FURASI, 1997, p.159) da seguinte forma. 

Na formação inicial, o eixo encontra-se nos saberes da 
experiência dos futuros professores e nos saberes do currículo; 
na formação contínua o eixo central está na reflexão crítica que 
deve ocorrer na experiência profissional e a partir dos saberes 
advindos dela. (...) Formação contínua, exatamente ao contrário 
da inicial, é infinita enquanto possibilidade de crescimento 
pessoal, profissional do educador. 

 

Nessa perspectiva de contribuir e delinear novos saberes por base e processo 

inclusivo, as pesquisas buscam apoio bibliográfico nas seguintes fontes: Carvalho 

(2002, 2006), Mendes (2002, 2006), e outros, cujos estudos teóricos, abordam a 

inclusão escolar do aluno com deficiência visual, buscando superar barreiras 

encontradas nesse âmbito escolar e social. 

Na sequência, elege-se como objetivo conhecer os estudos realizados sobre a 

trajetória escolar do educando com deficiência visual, desafios e conquistas vivenciadas 

ao longo de seu processo iniciado pela integração e atualmente a de inclusão na rede 

regular de ensino. 

A humanidade ao longo dos tempos foi modificando na visão sobre a diferença, 

passando assim, por crenças religiosas e diferentes concepções de homem e de valores 

culturais. 

Na Idade Média, a organização sócio-política da sociedade sofreu uma mudança 

conceitual. Com os cristãos fortalecidos na fé, a situação dessas pessoas com 

deficiência modificou. As ideias da Revolução Francesa, com os princípios universais de 

igualdade, liberdade e fraternidade estenderam-se na formação de uma consciência 

sócio-político cultural que chamava os direitos dos homens, garantindo o exercício da 

cidadania as minorias (COSTA, 2010). 

A história das pessoas com Deficiência Visual era concebida com invalidez 

generalizada e os cegos não tinham direitos nem oportunidade de participar das 

atividades da sociedade, por conta de crenças, preconceitos e discriminação. 

O francês Valentin Haüi. Em 1771, segundo Oliveira (2008) ao se deparar com 

uma apresentação teatral com pessoas cegas usando chapéus ornamentados com 
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orelhas de burro e óculos de papelão de tamanho exagerado, sem limites, que 

enfatizavam a cegueira ficou surpreso com o grupo. Pois, eles foram ridicularizados por 

todos os presentes. 

A partir desse momento deu início a um projeto de melhoria de condições para as 

pessoas com cegueiras, ao ensinar crianças cegas a lerem com blocos de madeira 

esculpido com letras e números. Em seguida desenvolveu uma forma de imprimir livros 

com letras em relevo, que pudessem ser lidos com os dedos. Em 1784 ele abriu a 

primeira escola do mundo para crianças cegas. 

O sistema de leitura de Valentin Haüy não permitia à escrita, mas teve grande 

importância na educação de cegos por mais de trinta anos. Até que um oficial francês 

chamado Charles Barbier de La Serre criou, em 1819 um sistema de leitura e escrita. 

Esse sistema teve por base doze pontos, seis linhas e seis símbolos representativos  

dos principais fonemas da língua francesa e foi denominado de sistema de leitura 

noturna ou fonográfica.Sua vantagem era permitir a leitura pela identificação mais fácil 

das letras, com sinais em pontos, mas tinha suas desvantagens de ser apenas fonético, 

com representação silábica, o que dificultava a aprendizagem da grafia das palavras, 

contudo, foi adotado pelo Instituto Real dos Jovens Cegos, em caráter experimental 

(OLIVEIRA, 2008). 

No mesmo ano em que Charles Barbier levou seu sistema para o Instituto dos 

Jovens Cegos, lá foi matriculado Louis Braile, aos dez anos de idade.  Braile  

aprendeu ler no sistema em relevo de Haüy, mas demonstrou grande interesse no 

sistema de pontos de Barbier. Seu  interesse por  esse sistema foi por  ele possibilitar 

a escrita de pequenas mensagens e não apenas a leitura, como o  sistema  de  

Valentin Haüy. 

Louis Braille aproveitou a ideia de Barbier de utilizar pontos na formação de sinais 

e resolveu criar um novo sistema. Estruturou um código de sessenta e três sinais 

através da combinação de seis pontos para serem utilizados na Literatura, na Música, 

na Aritmética e na Geometria. Em 1825, com 16 anos de idade, lançou seu sistema de 

leitura tátil e de escrita para cegos. Braile alterou a estrutura do sistema por duas vezes 

e, em 1837, estabeleceu a configuração definitiva usada até hoje como o mais  

completo, seguro e eficiente meio de acesso à instrução, à cultura e à educação das 

pessoas cegas (ROY, 2009). 

O marco legal da educação das pessoas cegas no Brasil teve início com a 

fundação do Imperial Instituto dos meninos Cegos,  hoje Instituto  Benjamin 

Constant = IBC, no mesmo ano em que o Sistema Braile foi oficializado na França 

no IBC, todo material usado pelos cegos foi trazido da França e, durante mais de 
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cinquenta anos, essa escola foi a única a oferecer atendimento educacional aos cegos 

de todo território nacional. 

Em 1926, o IBC criou a primeira imprensa Braille servindo de modelo para as 

demais escolas especiais de cegos (COSTA, 2010). As primeiras classes de ensino 

seriado aconteceram a partir da década de 50 no Instituto Benjamin Constant, e foram 

denominadas de: 

Classes de Conservação de Visão - CCV. Nelas os alunos que não 
eram considerados cegos tinham professores videntes,  usavam 
salas com quadro negro, boa iluminação e cadernos com pauta mais 
larga para que não gastassem o resíduo visual que possuíam. Aos 
alunos das CCV era sugerido o aprendizado do Braille. A partir do 
ginásio as turmas se tornavam mistas -CCV e cegos, com pouca 
utilização do quadro negro (COSTA, 2010, p.4). 

 

No Estado de São Paulo o atendimento especializado às pessoas cegas 

teve início com a fundação da Escola Profissional para cegos posteriormente 

chamada Instituto Padre Chico. Seus objetivos eram a educação, a formação 

profissional e a inserção cega no meio social. 

Em 1946, o Sistema Estadual de Ensino de São Paulo inicia os primeiros 

atendimentos educacionais às pessoas com deficiência visual por meio da 

instalação da Fundação para o Livro do Cego no Brasil, hoje Fundação Dorina 

Nowill para Cegos. Essa instituição ainda produz e distribui, gratuitamente, livros 

em formato Braille, áudio e digital diretamente para pessoas com deficiência 

visual, para escolas, bibliotecas e organização de todo o Brasil (HADDAD; 

SAMPAIO, 2010). 

Em Fortaleza, a Associação de Cegos do Estado do Ceará – ACEC, criada 

na década de 80, e na qual já fiz cursos e estagiei no curso atual, recebe grande 

número de pessoas com deficiência visual que procura atendimento para 

habilitação, com aprendizagem do sistema Braille e reabilitação e Orientação e 

Mobilidade. Além disso, a ACEC realiza cursos de massoterapia, informática, 

violão, entre outros. A instituição também ministra cursos para formação de 

professores na área da deficiência visual extensivo a todo o estado do Ceará. 

Na primeira década do século XXI, o governo começou a se preocupar com 

os direitos e com os benefícios da escolarização de pessoas com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, nas 

turmas comuns de ensino (BRASIL, 2007). 
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Nos dias de hoje, mesmo com avanços voltados para as questões sociais, 

políticas e amparados por documentos legais, muitos indivíduos com deficiência, 

como os deficientes visuais, ainda permanecem à margem da sociedade Para 

que se rompa com esses estigmas, segundo Rosa (2003, p.32), 

A missão política que nos incumbe é [...] muito mais exaltante: trata-se 
de construir um mundo novo, em que todos os seres humanos, em 
qualquer parte do globo terrestre em que se encontrem, possam enfim, 
nascer e viver, livres e iguais em dignidade e direitos. 

 

Portanto, a visão tem um importante significado social, representando um 

meio de comunicação fundamental para a relação entre as pessoas, como 

também para a atividade profissional. 

Nas escolas comuns os alunos com deficiência visual ainda não se sentem 

apoiados por onde passam e, diante das dificuldades, muitos abandonam a sala 

de aula, outros, porém, preferem retornar às escolas especiais por se sentirem 

fortalecidos e acolhidos nesse ambiente. 

Quando a criança chega à escola é única e traz com ela características 

diferentes, traços individuais da sua personalidade, de seu conhecimento 

próprio. Essas diferenças têm como fatores preponderantes a herança genética, 

os estímulos do meio ambiente e, especialmente, a interação de todas as 

experiências sociais que foram possibilitadas desde o nascimento e que irão 

formar a personalidade de cada um. A Aprendizagem com as crianças acontece 

muito antes de frequentar a escola. 

Gaspareto (1997) afirma que o ingresso da criança com deficiência visual 

na escolar pode ser uma situação estressante, caso ali não exista uma estrutura 

com recursos humanos e materiais adequados para recebê-la. A criança se 

depara com um espaço novo completamente diferente do familiar e tem que 

obedecer regras disciplinares, seguindo instruções de uma pessoa que é 

totalmente estranha para você. 

No caso da aprendizagem da criança com deficiência visual, a função 

cognitiva pode ser mais lenta que das crianças com visão normal, para facilitar 

esse processo é necessário que elas consigam se adequar a todas as situações 

cotidianas para conseguirem interagir socialmente e estabelecer uma relação de 

aprendizagem. 
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Outra constatação das dificuldades da criança com deficiência visual, é que 

a criança vidente, entra em contato com o mundo da escrita de forma natural por 

meio de estímulos que estão ao seu redor nos meios de comunicação, em 

placas, sinais e rótulos de embalagens. Todas essas informações estimulam a 

curiosidade, instigam a imaginação e inserem a criança no mundo do letramento. 

Assim, para a criança com deficiência visual este contato com o mundo letrado 

só virá ao ingressar na escola, por meio do sistema Braille, onde desenvolva 

estratégia integral do aluno com técnicas e recursos pedagógicos 

específicos que levem à aprendizagem da leitura e da escrita. 

A inclusão do aluno com deficiência visual na escola comum tende a 

facilitar a sua socialização, como também sua aprendizagem, possibilidade 

assim, minimizando os preconceitos e discriminações de pessoas que não 

acreditam em seu potencial para aprender. 

Dessa maneira, entende-se que a pessoa com deficiência visual só será 

um desamparado e dependente se lhe for negado o direito à educação e 

convívio social e isso sim, contribuirá para que não assuma seu papel de sujeito 

ativo, participativo e produtivo. 

A escola inclusiva, que deve distinguir-se por qualidade, iniciativa e 

mobilização de todos, em torno de uma proposta de trabalho que se preocupe 

com as especificidades de cada aluno, principalmente os que têm necessidades 

educacionais especiais, como a pessoa com deficiência visual. 

A formação profissional é um dos pontos cruciais para uma educação de 

qualidade para todo tipo de aluno, em especial aqueles que necessitam de mais 

atenção dos seus docentes. Na educação atual não é mais possível ensinar 

como nas décadas passadas. O conceito de aprendizagem passou a ser mais 

dinâmico e, de acordo com Furtado (2007, p. 85). 

A sobrevivência no mundo atual [...] depende da habilidade de saber 
aprender e “desaprender” com certa desenvoltura. O grande dilema que 
essa realidade causa é que nossas atitudes ainda são bastante 
arraigadas às crenças de caráter comportamental que construímos em 
nossa jornada escolar, o que torna essa mudança de paradigma, o 
maior desafio dos professores. 

 

Quanto à educação especial, na Lei de Diretrizes e Base (LDB) ela surge 

como modalidade de educação escolar presente em todos os níveis e etapas 

para atender às necessidades educacionais do aluno com deficiência. A oferta 
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do atendimento educacional especializado deve ser de preferência na rede 

regular de ensino com o objetivo de garantir condições que permitam a 

efetivação da aprendizagem do aluno com necessidades especiais. Também, 

poderá ser realizado em classes, escolas ou serviços especializados, sempre 

que as condições específicas dos alunos não permitirem sua inserção nas 

classes comuns de ensino regular. 

O professor para atuar nas salas de recursos multifuncionais, deve ter 

formação inicial em pedagogia, e formação específica na educação especial, 

inicial ou continuada, que o habilita para o exercício da docência, tem um papel 

fundamental neste processo, é o mediador que possibilita mudança qualitativa 

nos processos de aprendizagem, principalmente nos alunos de inclusão, 

portanto é importante dar a oportunidade de perceber o mundo através de seus 

canais receptivos e expressivos, favorecendo o desenvolvimento de suas 

aptidões, do conhecimento de si mesmo e dos outros. 

 
CONSIDERAÇÔES FINAIS 

 

O artigo possibilitou reflexões, estudos e discussões que possam auxiliar a 

experiência de inclusão, sobretudo no que diz respeito a posturas e práticas 

educativas e pedagógicas inclusivas e aos diferentes papeis que nos cabem no 

processo. 

A observação realizada durante a pesquisa de campo nos permitiu 

perceber algumas dificuldades, entre elas a efetiva inclusão dos alunos com 

deficiência, as dificuldades dos professores da sala de aula comum em elaborar 

seu plano de trabalho para atender a necessidade de todos os alunos, outra 

dificuldade bastante relevante é a de avaliação de acordo com seu nível de 

aprendizagem acadêmica em leitura e escrita, para poder inseri-la nos grupos de 

trabalhos da classe. 

Percebeu-se que a inclusão de alunos com deficiências em sala de aula 

comum é um desafio. Enfrentar esse desafio é uma experiência muito rica para 

todos que participam do contexto escolar. 

Compreendeu-se que o Atendimento educacional especializado é o maior 

suporte para se efetivar a inclusão em todos os espaços, pois todas as ações 
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pedagógicas previstas e implementadas no plano de AEE visavam a trabalhar 

com o pensamento e a emoção dos alunos envolvidos. Onde são oferecidas 

atividades que favoreçam o desbloqueio dos entraves relacionados ao fazer, ao 

sentir e ao pensar. 

Dessa forma, o objetivo de criar um contexto favorável ao processo de 

inclusão dos alunos com deficiência visual, com organização de momentos de 

estudos com o corpo técnico-pedagógico da escola e discussões da inclusão 

escolar e as mudanças substanciais que essa inovação educacional exige de 

todos na escola e fora dela para a construção do conhecimento. 

Notou-se também que é preciso urgentemente uma reorganização das 

práticas educativas, desde a sua gestão até as relações interpessoais, que 

ocorrem no interior de cada sala de aula. 

Assim, é necessário que as escolas adotem práticas pedagógicas que 

possibilitem às pessoas com deficiência uma aprendizagem significativa e 

valorosa. A pesquisa comprovou que a comunidade escolar e os professores 

estão preocupados para atender essa demanda, respeitando sua diversidade e 

garantindo-lhe o direito assegurado pela legislação.. 

Espera-se que o Atendimento Educacional Especializado de alunos com 

deficiência visual, seja cegueira ou baixa visão,permitirá aos professores da sala 

comum e da sala de Recursos Multifuncionais um trabalho colaborativo e 

compartilhado para garantir a aprendizagem. Tendo a certeza que a participação 

dos familiares para a organização das prioridades é imprescindível, pois eles 

deverão ser orientados para criar oportunidades. 

 
REFERÊNCIAS 

ALMEIDA. Maria Elizabeth de. A informática e a formação dos professores. Brasília: 
Ministério da Educação, SEED, 2000. 

AMIRALIAN. Maria Lúcia Toledo Moraes, Villela, E. Oka, C. Sandez, T. A criança deficiente 
visual com problemas de aprendizagem: um modelo para atendimento integral. São Paulo: 
MINEO, 2001. 

AZEVEDO. Tânia Franklin Pedroso. Educação da pessoa com necessidades especiais: O 

caso de Juiz de Fora. Temas sobre Desenvolvimento. São Paulo v. 9, No 50, p. 40-47. maio/ jun, 
2000. 

BRASIL. Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002. 
  . Saberes e práticas da inclusão: dificuldades de comunicação sinalização: deficiência 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília, 2010. 



Revista PLUS FRJ: Revista Multidisciplinar em Educação e Saúde, ISSN - 2525-4014 p. 71, nº 6, Jan/2019  

 
 
 
 
 

BUENO, J. G. S. Crianças com necessidades educativas especiais, política educacional e a 
formação de professores: generalistas ou especialistas? In: Revista Brasileira de Educação 
Especial, 1999. Vol. 3, no 5, p. 7-25. 

CAIADO, Katia Regina Moreno. Aluno deficiente visual na escola: lembranças e depoimentos. 
Campinas, SP: Autores Associados: PUC, 2003. (Coleção educação contemporânea). 

COSTA Fo, Helder Alves da. Histórico da atenção à pessoa com deficiência visual. In 
CARVALHO. Rosita Edler. Removendo barreiras para a aprendizagem: educação inclusiva. 

Porto Alegre. Mediação, 2000. Disponível em 
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_02.pdf. Acesso em 06 nov. 2011. 

FREIRE Paulo Pedagogia da autonomia: Saberes necessários à prática educativa, 30° ed. São 

Paulo: Paz e Terra, 2004. 

  . Paulo. Educação e mudança. Tradução: GADOTTI, Moacir; LOPES, Lilian. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1981. 

FREITAS, Soraia Napoleão. A formação do professor na educação inclusiva: construindo a 
base de todo o processo. In: RODRIGUES, David (Org). Inclusão e Educação: doze olhares 
sobre a educação inclusiva. São Paulo: Summus, 2006, p. 169-179. 

FURTADO, Júlio César. Uma boa oportunidade para se refletir sobre os paradigmas de 
aprendizagem ou por uma ação mais competente. In: PAROLIN, I. C. H. et al. Professora, 
Não entendi! Contribuições para uma prática mais competente. Porto Alegre: Instituto Criar, 
2007, p.85-91. 

FUSARI. J. C. Formação contínua de educadores: um estudo de representações de 
coordenadores pedagógicos da Secretaria Municipal de Educação (SMESP). Tese 
(Doutorado em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo. São Paulo, 
1997. 

GASPARETO, Maria Elisabete Rodrigues Freire. A criança com baixa visão e o desempenho 
escolar: caracterização do uso do resíduo visual. Dissertação (Mestrado) Campinas, São Paulo: 
UNICAMP, 1997. 

 

HADDAD, Maria Aparecida; SAMPAIO, Marcos Wilson. Aspectos Globais da deficiência visual. In 
SAMPAIO, Marcos Wilson [et al.], Baixa visão e cegueira: os caminhos para a reabilitação e a 
inclusão. Rio de Janeiro: Cultua Médica: Guanabara Koogan, 2010, p. 7-16. 
http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/2762/ldb_5ed.pdf. Acesso em 29 out. 
2011. 

OLIVEIRA, V. L. F. de. Curso de Formação de Professores em Educação Inclusiva: Uma 

Nova Abordagem de Ensinar e Aprender. 
 

ROY, Noëlle. Louis Braille 1809-1852: un génie français. 2009. Disponível em 
http://petitmuseedubraille.free.fr/_ecriture-tactile/_e02.php. Acesso em 05 set. 2018. 

VYGOTSKY. Lev S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1994. 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_02.pdf
http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/2762/ldb_5ed.pdf
http://petitmuseedubraille.free.fr/_ecriture-tactile/_e02.php

