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Resumo O presente trabalho especificamente diz respeito a uma categoria de deficiência denominada 

surdocegueira. Portanto, o presente trabalho tem como objetivo apresentar breves informações e 

considerações gerais para a compreensão da surdocegueira como:   aspectos históricos no mundo e 

no Brasil, a definição, as causas, a classificação, as formas de comunicação, aspectos educacionais. 

É uma área da Educação Especial que apresenta uma carência quanto à divulgação no que se refere 

ao atendimento a esta população. No Brasil só foi incluída como categoria de deficiência nos 

documentos oficiais a partir de 2002 quando surgiu a primeira publicação realizada pelo Ministério 

da Educação e Cultura. Porém, a luta pelo atendimento ao aluno com surdocegueira no Brasil teve 

início em 1962. Observa-se que é a comunicação o ponto crucial para o trabalho com o aluno com 

surdocegueira. Constata-se que para a mediação para a comunicação são necessárias: as formas de 

comunicação, os níveis de comunicação e a função. São várias as formas de comunicação (língua de 

sinais, sistema Braille digital, escrita na palma da mão, entre outras). O aluno com surdocegueira é 

quem faz a opção qual é a melhor forma para se comunicar. Quanto aos níveis, estes deverão ser 

avaliados para detectar o nível que o aluno se encontra e a partir deste aspecto realizar a intervenção 

para mediar o desenvolvimento da sua comunicação. E, para haver comunicação deve-se observar a 

função. Conforme o desenvolvimento da comunicação o aluno com surdocegueira, atualmente está 

frequantando o ensino regular, desde que seja acompanhado do guia-intérprete. 
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