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Síntese -  Vídeo Conferência ONCB,  Entidades  Filiadas  e  
SECADI/MEC 

 

  A  Organização  Nacional  de  Cegos  do  Brasil (ONCB) instituição não 
governamental, de direito privado, sem fins econômicos, representativa do 
segmento das pessoas  cegas ou com baixa visão, no território brasileiro, atenta a 
garantia dos direitos das pessoas do segmento e em consequência de um processo 
de escuta as suas 85 afiliadas, particularmente as que atuam na área da educação,  
realizou, no  dia  10/04/2017,  como parte das comemorações referentes ao Dia 
Nacional do Braille, uma web conferência com a participação de representantes da 
SECADI/MEC, com a finalidade de apontar desafios e perspectivas para a educação 
das pessoas cegas e com baixa visão no Brasil. 

      A referida   vídeo  conferência, foi  motivada  pela identificação  da falta  de  
acessibilidade e isonomia  dos alunos  com  deficiência  visual,  da  educação 
básica,  da  rede  pública de  ensino,   em  razão  da  ineficiência   do  Estado  no  
que  diz  respeito  à produção  e  distribuição  dos  livros  do  Programa  Nacional  
dos Livros  Didáticos, bem  como  a  distribuição  de tecnologias  assistivas para  
esses  alunos, além  do desmanche e pouca  efetividade   dos CAPs (Centros  de 
Atendimento  Pedagógico para  Deficientes  Visuais) e  das Sala  de  Recursos  
Multifuncionais   do  Tipo 2 no  que  se  refere  ao atendimento  educacional  
especializado para  alunos  cegos  e  com baixa  visão pela  falta  de manutenção 
dos  equipamentos, carência  de  materiais  básicos  e,  especialmente,  pela  
ausência  de professores  com  formação  específica para  esse  fazer  pedagógico. 

      Na ocasião, registrou-se a presença da professora Ivana de Siqueira, 
Secretária   da  Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 
Inclusão (SECADI);  Patrícia  Neves  Raposo,  Diretora  de  Políticas  da  Educação  
Especial (DPEE) e  José  Rafael  Miranda,  Coordenador  Geral  de  Políticas 
Pedagógicas da  Educação  Especial (CGPPEE), bem  como  dos  membros  da 
diretoria  executiva  da  ONCB  e representantes  de  15   entidades filiadas a 
ONCB. 

       As palavras iniciais da presidência  assim como da secretaria temática de 
educação e cultura da ONCB expressaram a gratidão pela receptividade e 
participação da  SECADI/MEC no referido evento e sobretudo o empenho da 
organização no sentido de acompanhar o cumprimento da política pública e os 
desdobramentos da legislação brasileira no tocante a educação das pessoas com 
deficiência. 

De acordo com a percepção das entidades participantes, governo e sociedade 
civil são convocados a unir forças visando o enfrentamento dos desafios que se 
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seguem, a fim de promover a efetivação de uma educação inclusiva de qualidade, 
garantindo aos estudantes com deficiência o acesso ao currículo e o exercício da 
cidadania. 

 Formação docente para atuação junto ao aluno com deficiência em todos 

os níveis de ensino, com ênfase para a preocupação com a alfabetização 

das crianças cegas e com baixa visão, que, assim como todas as crianças 

brasileiras, deverão ser alfabetizadas até os 7 anos de idade, conforme 

previsto pela legislação atual; 

 Potencialização das barreiras para a aprendizagem quando se trata de 

alunos com deficiência visual e intelectual; 

 Ausência de políticas visando à produção e distribuição do livro didático em 

Braille ou ampliado, prioritariamente aos estudantes dos anos iniciais; 

 Dificuldade em relação à aquisição de equipamentos tecnológicos 

acessíveis em função do alto custo com o que os mesmos chegam ao Brasil; 

 Ausência de livro didático, materiais táteis e outros recursos em formatos 

acessíveis que contemplem as distintas áreas do currículo, particularmente 

para os estudantes dos anos finais do ensino fundamental e do ensino 

médio; 

 Dificuldades em relação ao acompanhamento/monitoramento das salas de 

recursos multifuncionais nos estados, municípios e Distrito Federal, 

inclusive no que diz respeito ao manuseio das impressoras Braille e outros 

recursos tecnológicos e de acessibilidade destinados a estes entes. 

 

Diante dos desafios supracitados e após breve desenho de como se 
encontra a educação especial no país, os representantes governamentais reiteram 
o compromisso da  SECADI/MEC com esta modalidade de ensino por meio das 
seguintes ações a serem desenvolvidas a curto e médio prazo: 

 Investir e acompanhar a ação pedagógica no Atendimento Educacional 

Especializado no propósito de fortalecer o intercâmbio entre a sala de 

recurso multifuncional e os diversos segmentos da escola regular; 

 Revitalizar os CAPS e investir em seu papel formador a fim de que  possam 

apoiar formalmente as salas de recursos multifuncionais; 

 Estudos junto ao FNDE, em parceria com a Comissão Brasileira do Braille 

visando a implementação de uma política de produção e distribuição do 

livro em Braille, para que cheguem às pessoas cegas no início do ano letivo; 

 Orientar as editoras para a produção do livro acessível nos formatos Braille, 

ampliado e digital. 

 

Estamos cientes de que a realização deste evento constitui um marco na 
educação das pessoas cegas e com baixa visão do Brasil, já que abriu perspectivas 
de um diálogo substancial entre governo e sociedade civil, para as quais fica 
explícita a necessidade de maior aproximação com as secretarias de educação 
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locais, que em parceria com a  SECADI/MEC, deverão viabilizar os meios para a 
efetivação do disposto no marco normativo brasileiro, o qual assegura a formação 
de professores e a eliminação de barreiras que impedem a construção de uma 
escola inclusiva. 

 
Destacou-se,  durante o  evento,  a  necessidade de  maio  aproximação das  

entidades e  SECADI/MEC em  assuntos  e  ações  que  envolvem a  educação 
inclusiva. 

 
Ciente de seu papel no propósito de fiscalizar o cumprimento desta 

política, a Organização Nacional de Cegos do Brasil, agradece aos envolvidos na 
presente conferência e convoca a todos a se engajarem na luta para a garantia do 
direito de uma educação de qualidade à quase 6 milhões de pessoas com 
deficiência visual espalhadas por todo território brasileiro.  

 
 

Antônio  Muniz  da  Silva – Presidente  da  ONCB 
Adenize  de  Queiroz -  Secretária  Temática  de  Educação  e  Cultura  da  ONCB 

 


