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SOBRE AS ORGANIZADORAS

APRESENTAÇÃO
O livro Tecnologias educacionais como suportes para a inclusão escolar é uma coletânea de artigos que abordam as temáticas
Tecnologia, Educação e Educação Especial. Visa discutir o uso de
diferentes tecnologias, incluindo recursos didáticos e midiáticos,
como apoio para estudantes com necessidades educacionais especiais no ensino da Leitura, Matemática e Ciências. Neste público,
incluem-se alunos com Discalculia do Desenvolvimento, Transtorno do Espectro do Autismo, Paralisia Cerebral e Cegueira.
O CAPÍTULO 1, Matemática fácil: sistema online para produção de equações matemáticas acessíveis, apresenta uma análise aprofundada sobre a relação entre tecnologia, educação e
tica e para estudantes com baixa ou nenhuma visão. Ele descreve
a criação do sistema Matemática Fácil, que fornece ao educador uma ferramenta simples e intuitiva, com documentação em
português, distribuída gratuitamente e disponível em uma plataforma online. Busca-se, assim, proporcionar ao educador um
ambiente no qual ele pode aprender a utilizar a ferramenta e desenvolver equações de forma simples, ao mesmo tempo em que
pode exportá-las em formato acessível.
O CAPÍTULO 2, Jogos digitais como estratégia de ensino para
crianças com dificuldades na matemática ou discalculia
para que os obstáculos presentes no ensino da Matemática possam
ser repensados e superados (por meio do trabalho dos professoobjetiva discutir estratégias de ensino que podem ser utilizadas

O CAPÍTULO 3, Desenvolvimento de tecnologia assistiva em
contingências de leitura de história infantil, apresenta o uso de um
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aplicativo computacional para arquivo e registro de leitura de história infantil. Tal aplicativo aborda os recursos pedagógicos adapleitura no ensino fundamental.
O CAPÍTULO 4, O uso dos recursos tecnológicos na educação
especial: uma abordagem para alunos com Transtorno do Espectro
do Autismo, objetiva analisar, por meio de uma pesquisa bibliográdizagem de alunos com TEA. Destaca a importância do uso de
recursos tecnológicos no processo de ensino e de aprendizagem,
tanto para alunos regulares quanto para os que necessitam de AEE,
favorecendo o desenvolvimento cognitiva, social e físico.
O CAPÍTULO 5, Recurso de tecnologia assistiva para aluna com
paralisia cerebral na educação infantil: parceria entre professoras da
classe comum e da educação especial, objetiva apresentar o processo de planejamento, elaboração e implementação de um recurso de
Tecnologia Assistiva para aluna com PC matriculada na Educação
Infantil. Evidencia que a colaboração dos professores da Educação
Especial com os da classe comum é essencial. Essa colaboração passa pelo planejamento, implementação e avaliação dos recursos de
TA, bem como pelas estratégias pedagógicas adotadas para promoPC regularmente matriculados e frequentando o ensino regular.
No CAPÍTULO 6, Uso de recurso de tecnologia assistiva em
proposta didática para a planificação do conteúdo de fotossíntese,
síntese para o ensino de Ciências da Natureza, nos anos iniciais
do Ensino fundamental, a partir das contribuições do Desenho
Universal para a Aprendizagem. Apresenta uma possibilidade de
representação do conteúdo, da elaboração e uso de um recurso didático de baixo custo, da utilização de tecnologia como o vídeo
com audiodescrição e de estratégias pedagógicas adequadas para
promover a aprendizagem dos alunos.
O CAPÍTULO 7, Tecnologia assistiva e tecnologias da informação e comunicação no contexto escolar inclusivo: uma revisão integrativa, objetiva fornecer um panorama sobre os principais recursos de
Tecnologia Assistiva, evidenciando os recursos de baixa e alta tecnologia e o uso de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC)
utilizadas no contexto da Educação Básica. Comprovou-se satisfató8

Tecnologias educacionais como suportes para a inclusão escolar

rio e de grande utilidade o desenvolvimento de recursos de TA que
são executados a partir de tecnologias e materiais de baixo custo.
CAPÍTULO 8, O desenvolvimento de conceitos por
crianças cegas: um relato de experiência, investiga-se se a utilização
de uma música e de duas histórias infantis pode favorecer a aquisição de novos conceitos por crianças cegas. Destaca que, considerando os diferentes interesses que as crianças expressam em sala
de aula, o processo de ensino e aprendizagem torna-se inclusivo; e
postos pela turma e não somente pela professora.

9

1
Matemática fácil: sistema
online para produção de equações
matemáticas acessíveis1
Albino Szeez Junior
Lucas Ribeiro Mendes
Sani de Carvalho Rutz da Silva

Introdução

tivo em todas as áreas, incluindo a da educação à qual hoje se
aplica até mesmo com ensino a distância por vias tecnológicas.
Além disso, a tecnologia pode produzir um importante auxílio
que seria fornecer suporte acessível para procedimentos que não
o possuem por natureza.
Um bom exemplo pode ser encontrado na área educacional,
no ensino de matemática. Boa parte dos educadores se utiliza de
editores de texto tradicionais para produzir equações matemáticas,
disponibilizando-as em avaliações ou listas de exercícios em formato impresso ou documento digital, como PDF, ou em ambientes
virtuais de aprendizagem.
Porém, esses formatos de apresentação de equação (na
grande maioria dos casos) não possuem nenhum tipo de suporte
acessível. Isso torna, por exemplo, impossível que um aluno cego
possa compreender uma equação exibida em formato de imagem,

11
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údo de uma imagem.

[...] A maioria dos documentos da WEB que
contêm material matemático usa imagens (JPG,
mulas matemáticas. [...] Isto levou a problemas
de acessibilidade na leitura de documentos que
contenham expressões matemáticas para pessopessoas cegas (H. FERREIRA; D. FREITAS,
2004, tradução nossa).

Ao considerarmos o contexto da educação a distância, o exemplo citado torna-se ainda mais exposto ao considerarmos professores que elaboram materiais para ensino de matemática em mídias
digitais. Tal como ocorre nessa modalidade, muitas vezes os mesmos
professores não se preocupam em descrever as equações ou inseriEsse problema ocorre por falta de suporte na ferramenta
como pela falta de conhecimento dos usuários em como utilizá-la
para desenvolver uma equação acessível para todos.
A falta de conhecimento relaciona-se com o dinamismo da
tecnologia que se renova constantemente. Cabe, assim, às pessoas que a utilizam, adaptarem-se às novas tecnologias, incluindo
educadores que precisam se adaptar ao uso de tecnologias que
buscam facilitar e melhorar a educação. Diante disso, procurando
auxiliar na solução deste problema, foi desenvolvido um sistema
online, denominado Matemática Fácil, que acopla um editor de
equações gratuito e de código aberto com uma documentação autoral em português. Buscou-se, assim, proporcionar ao educador
um ambiente no qual ele pode aprender a utilizar a ferramenta,
desenvolver equações de forma simples e, ao mesmo tempo, exportá-las em formato acessível.
Fundamentação teórica

A tecnologia hoje permite meios acessíveis de educação,
como, por exemplo, a utilização do Ensino a Distância, que independem da distância física do aluno ao centro de ensino ou de
12
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pode ser dada como:

[...] caracteriza-se a educação a distância como
modalidade educacional na qual a mediação
didático-pedagógica nos processos de ensino e
aprendizagem ocorre com a utilização de meios
e tecnologias de informação e comunicação,
com estudantes e professores desenvolvendo
atividades educativas em lugares ou tempos diversos (BRASIL, 2005).

de matrículas de novos alunos no Ensino a Distância (EAD) nos
últimos anos tem sido superior ao de modalidades presenciais de
ensino. Isso demonstra que a tecnologia está proporcionando um
ambiente de ensino que se mostra mais atrativo para a população,
principalmente para aqueles que não possuem muito tempo livre
ou encontram-se distantes de instituições de ensino.
Contudo, a união de tecnologia e educação, mesmo tornando
mais fácil o acesso ao ensino, ainda possui barreiras que devem ser
dades no contexto da acessibilidade, que é hoje um dos temas mais
debatidos e buscados.
nicas não são o maior obstáculo enfrentado peobstáculo está no acesso à informação e, consequentemente, a aspectos importantes relacionados à informação, como a educação, o trabalho e
o lazer. A preocupação atual dos defensores da
acessibilidade está em garantir que esses princípios sejam observados também no espaço digital
[...] (E. TORRES; A. MAZZONI; J. ALVES, 2002).

O desenvolvimento de ferramentas e conteúdo acessível tem
se tornado cada dia mais necessário. E para permitir a inclusão de
todos ao ambiente educacional, tanto no meio físico quanto digital,
é necessário fornecer ao aluno ferramentas que permitam seu aprenA área da matemática possui problemas de acessibilidade,
por exemplo, na utilização de equações matemáticas em formato
13
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de imagem (presentes em documentos online e escritos). Tal exemvisão que não conseguem compreender as equações disponíveis
nesse formato. Assim, é necessário a busca por métodos acessíveis
de exibição para esse tipo de conteúdo.
Atualmente, as expressões matemáticas são notoriamente difíceis de acessar usando qualquer
forma de áudio. [...] os professores frequentemente desenvolvem documentos somente em
rial matemático é geralmente inacessível porque
mente representadas por imagens (FRANKEL;

Tendo em vista o problema, deve-se avaliar quais soluções
podem ser aplicadas a ele. A solução comumente utilizada passa
mática, lendo e interpretando os conceitos, materiais e equações.
Porém, trata-se de uma solução física, custosa e de difícil manutenseu trabalho sobre uma ferramenta de leitura de equações matemáticas para alunos cegos:
Alunos cegos e com baixa visão podem acessar
materiais e documentos de cursos de matemática com a ajuda de leitores humanos, no entanto
ter leitores humanos ao lado do aluno em todos
os momentos é impraticável, devido ao custo e
dos (WONGKIA; NARUEDOMKUL; CERCO-

O alto custo da solução citada torna-a muito difícil de ser
mente impossível, ainda mais existindo ambientes digitais de ensino, nos quais pode haver milhares de alunos que podem ter acesso
ao conteúdo a qualquer momento e em qualquer horário do dia.
Uma solução mais tecnológica e barata, tratando-se da representação de equações matemáticas, é descrita na cartilha técnica Recomendações de Acessibilidade para a Construção e
14
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Adaptação de Conteúdos do Governo Brasileiro na Internet, disguagem de marcação apropriada, utilizar marcações em vez de imagens para transmitir informações, um exemplo é a linguagem MathML
que permite a criação de fórmulas matemáticas
somente utilizando-se das tags apropriadas

A utilização da linguagem de marcação MathML permite
realizar a leitura audível da equação. Isso possibilita ao aluno cego
compreender a equação matemática sem o auxílio de terceiros, o
que permite um ambiente inclusivo e acessível para aprendizado.
Além disso, equações nesse mesmo formato podem ser visualizadas em páginas WEB de forma normal, o que garante que todos
possam compreendê-la.
Finalmente, partindo dos problemas citados anteriormente, o esforço para a busca ou desenvolvimento de uma ferramenta
matemática que possa solucionar esse problema de acessibilidade,
permitindo a exportação de equações para o formato acessível MathML, mostra-se válido. Sua utilização pode trazer, principalmente às instituições de educação digital, maior acessibilidade para o
sistema educacional no qual alunos cegos poderiam ter acesso ao
conteúdo matemático sem necessidade de terceiros.
Metodologia de pesquisa

Na busca por embasamento para a pesquisa e o atual estado
de produtos já desenvolvidos no âmbito da matemática e acessibilidade, realizou-se um levantamento sobre as funcionalidades presentes em diversos programas disponíveis no mercado.
lista de ferramentas matemáticas elaborada pelo World Wide Web
a internet mundial, propondo padrões e boas práticas para utilização, as quais utilizam a linguagem MathML.
Assim, buscando analisar os fatores e características mais
15
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dades de exportação e disponíveis em diferentes plataformas. Para
isso, levantaram-se os seguintes requisitos:
Ferramenta
Licença

qualquer usuário ou se há restrições de uso devido à comPlataforma de Utilização : Plataformas nas quais a fer-

móveis. Demonstrando o quão amplo pode ser seu acesso ou
se é restrito a determinados tipos de sistemas operacionais;
Interface

lhor usabilidade do usuário ou se não possui, o que pode tornar mais difícil a manipulação da ferramenta;
Tipos de Exportação : Formato de arquivos para exportação, limitando-se a avaliar se a ferramenta possui suporte a
três tipos de exportação: Imagem, LaTex e MathML (a primeira para uso em geral, a segunda para uso em documen-

A partir do levantamento de requisitos, apresentado no

Quadro 1

um comparativo entre ferramentas computacionais matemáticas.
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Quadro 1 - Comparativo entre ferramentas

matemáticas computacionais

Ferramenta

Licença

Plataforma

Interface

DragMath
(BILLINGSLEY, SANGWIN, 2008)

Gratuita

Web

MathML, Latex

FireMath (MRBONT, 2008)

Gratuita

Web (Firefox)

MathML

FMath
(ALEXAN-

Gratuita

Java, Web,
Flash, Etc

MathML,
Latex, Imagem

Formulator
MathML
Weaver (HERMITECH LABORATORY,

Gratuita
(para uso
OS X & Linux
não
comercial)

MathML

Math (THE
DOCUMENT
FOUNDA-

Gratuita

MathML

MathType
(DESIGN
SCIENCE,

Paga

MathMagic
(HERMITECH
LABORA-

Paga

MyScript

Paga

e Linux

e Manuscrito

MathML,
Latex, Equação
para Texto
MathML,
Latex, Equação
para Texto

Mac, Android

Android

Tipos de
Exportação

Editor de
Manuscrito

Latex

Fonte : Organizado pelos autores

A partir do levantamento de dados realizado, o critério de
seleção foi a ferramenta que possui licença gratuita, plataforma de
tação em MathML. A partir disso, estudou-se a documentação de
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O contexto da ferramenta FMath busca um design padronizado, dividindo as ações semelhantes em cada aba e exibindo todas as informações de escolha do usuário como números, variáveis,
sinais, operações e etc, em botões padronizados e com ícones que
representam a ação do botão. Tais fatores buscam proporcionar ao
usuário uma fácil compreensão da ação de cada botão e a padronização dos componentes na tela. Com isso, o design da ferramenta
busca cumprir os fatores da intuitividade e memorização, presenContudo, por tratar-se de uma ferramenta em inglês e com
pouca documentação, quase não há informações sobre ela em português e é pouco divulgada, mesmo que garanta a produção de
equações de forma fácil e permita a exportação em formatos de
imagem e acessíveis como o MathML. Considerando o problema
da falta de documentação e conteúdos em português, criou-se uma
documentação para o editor na língua portuguesa que tem por objetivo ensinar o educador a utilizar o editor.
gens PHP, JAVASCRIPT e HTML. O sistema ainda agrega o editor
de equações FMath e disponibiliza sua documentação em português, apresentando seus componentes em uma interface simples.
Apresentação do sistema

O sistema foi denominado Matemática Fácil e encontra-se
que ensina desde a utilização do sistema, quanto à utilização do
editor de equações, além de apresentar ao usuário as formas de
exportação disponíveis e como utilizar cada uma delas.
O sistema trata-se de uma ferramenta online na qual não há
mentação é totalmente em português e objetiva para que seja compreendida de forma rápida.
Outro ponto a ser destacado é o da diversidade de exportações desse sistema. Ao educador há a necessidade de criar a equação apenas uma vez, visto que a mesma pode ser exportada para
um formato padrão como o PNG de imagem, que pode ser inserido
18
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em documentos impressos e também em formato acessível FMath
(o qual pode inserir a equação em ambientes virtuais de aprendizagem e sites na internet, possibilitando-a ser compreendida por
alunos cegos que utilizem leitores de tela para navegar na internet).
O sistema torna-se ainda mais atrativo devido a sua forma de
disponibilização, pois trata-se de um sistema totalmente gratuito, no
qual o educador pode utilizá-lo sem necessidade de criação de conta
ou compra de licença. Tanto o editor de equações quanto o sistema
com sua documentação estão disponíveis gratuitamente na internet,
o que torna sua adesão mais fácil e abrange um número maior de
Interfaces do sistema

A interface do sistema é estática, ou seja, na mesma tela o
usuário realiza todas as ações do sistema. Esse método de exibição
foi escolhido, pois, considera-se que ao manter na mesma interface, sem uma constante troca de abas ou páginas, o usuário pode
adaptar-se ao sistema de forma mais rápida.
O sistema carrega todas as informações necessárias no mesmo bloco, permitindo que o usuário navegue pelo mesmo sem a necessidade de trocar de páginas. O editor de equações propriamente
dito encontra-se em um bloco drop-down, ou seja, o editor pode
ser exibido e minimizado dentro da página a qualquer momento a
partir do clique de um botão. A Figura 1 exibe o sistema iniciado e
com o bloco do editor minimizado.

Figura 1 - Interface do Sistema (com o editor minimizado)
Fonte
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A interface do sistema pode ser dividida em três blocos, cada
Menu lateral

O menu lateral encontra-se à esquerda do sistema. Esse
tação do sistema. É por meio dele que o usuário navega pelo sistema para aprender a utilizar a ferramenta e obter conhecimento de
tudo que o sistema pode fornecer.
Dentro do menu, são exibidos botões que, ao serem clicados,
exibem o tutorial selecionado dentro do bloco de informações.
Bloco de informações

O Bloco de informações se encontra centralizado no sistema, ao lado direito do menu lateral e abaixo do editor. Esse
bloco carrega e exibe o conteúdo de tutoriais e páginas selecionadas no menu lateral.
A ação do clique do usuário em um botão no menu lateral
exibe o conteúdo da documentação selecionada dentro desse bloco. E possibilita que usuário visualize todo o conteúdo necessário
para aprender a utilizar o sistema.
Editor

O bloco do editor está localizado no topo da página, ao lado
direito do menu lateral e acima do bloco de informações. Há duas
formas de exibição desse bloco: a forma mínima, na qual ele é apenas um botão escrito “Editor”, como é demonstrado na Figura 1 ; e
a forma máxima, com a qual ele se apresenta como um bloco que
ocupa boa parte da interface central e empurra o bloco de informações para baixo, como pode ser visualizado na Figura 2 .

20
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Figura 2 - Interface do Sistema (com o editor maximizado)
Fonte

O editor é o bloco de maior importância no sistema, pois é
por meio dele que o educador tem acesso à ferramenta FMath e
pode produzir e exportar suas equações matemáticas.
A ação de minimizar ou maximizar o editor não altera no carregamento da página. Isso permite que o educador minimize o editor
enquanto lê as documentações do sistema e maximize-o quando for
desenvolver suas equações, podendo fazer isso a qualquer momento
apenas clicando no botão “Editor” no topo da página.
Além disso, o bloco do editor pode ser dividido em duas partes, a da ferramenta matemática FMath, na qual se cria as equações, e a de exportação, que é o agrupamento de botões acima da
ferramenta matemática.
Esse agrupamento de exportação possui três botões, quando
qualquer um deles é clicado, uma pop-up é aberta e nela encontra-se a equação no formato de exportação selecionado. O sistema
permite a exportação de equações nos seguintes formatos:
LaTeX: A equação nesse formato encontra-se na lingua-

gem de marcação LaTeX, à qual pode ser inserida em documentos nesse formato, como por exemplo, artigos cienMathML : A equação exportada nesse formato encontra-se

na linguagem de marcação MathML, à qual, como dito anteriormente, pode ser usada em páginas da internet e trata-se
de um formato acessível de exportação;
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Imagem : Nesse formato a equação é salva em um arquivo

de imagem PNG que pode ser utilizado em qualquer meio,
tanto digital quanto impresso.
Contexto e inovação

O trabalho desenvolvido faz parte dos estudos realizados no
Grupo de Pesquisa O Ensino e a Inclusão de Pessoas com De. Este grupo tem por objetivo promover estudos sobre
questões relacionadas ao ensino e aprendizagem e a inclusão de
ocorre para que professores possam desenvolver práticas educacionais inclusivas, reconhecendo e respeitando a diversidade na sala
de aula, bem como desenvolver e experimentar diferentes recursos,
encaminhamentos metodológicos e propostas de ensino com vistas
a uma educação para todos.
Pesquisas na área da tecnologia, acessibilidade e educação
matemática, em geral, abordam métodos e ferramentas tecnológiespeciais no meio educacional. Citando novamente a pesquisa de
Muitos pesquisadores perceberam que melhorar a acessibilidade aos materiais de matemática
para alunos cegos ou com baixíssima visão era
importante. Eles tentaram desenvolver sistemas
baseados em Texto para Voz para ler expressões
matemáticas [...].
Esses sistemas de leitura automática de matemática recebem insumos preparados em Latex
ou em algumas linguagens de marcação. Infelizmente, a maioria dos professores tailandeses,
estudantes cegos ou com baixíssima visão descobriram que esses sistemas de preparação de
documentos não são fáceis de usar [...] (WONtradução nossa).

As pesquisas e ferramentas desenvolvidas buscam trazer a
acessibilidade ao aluno, porém, para que o aluno possa aprender,
o educador deve fornecer o conteúdo educacional para ele. Esse
22
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teriais de educação, pois para atingir formas acessíveis, ele teria
de aprender a desenvolver equações, por exemplo, em LaTeX ou
difícil de se aprender e utilizar.
Com isso, a acessibilidade no lado do aluno já pode ser feita
pelo uso de ferramentas próprias já existentes, enquanto a produção do material acessível feito pelo educador, não é um processo
muito comentado, mas faz parte do todo na educação.
Essa pesquisa buscou se diferenciar das outras e inovar ao
dar ênfase no desenvolvimento de material educacional acessível.
a produção acessível, como aprender linguagens de marcação matemática, é injusto obriga-lo a desenvolver seu material para formatos acessíveis, tendo em vista que linguagens de computador
são bastante complexas.
A ferramenta apresentada procura encaixar-se nesse ambiente, ou seja, na facilitação do processo de desenvolvimento de
conteúdo acessível. Nela o educador pode desenvolver a equação
em um editor visual bastante intuitivo. E, ainda assim, produzir
conteúdo em formato acessível, tornando o processo de desenvolvimento de material acessível algo fácil e simples. Isso atrairia a
atenção de educadores para a utilização do sistema e, consequentemente, mais material acessível seria produzido e disponibilizado.
Considerações finais

Esse estudo buscou apresentar uma análise aprofundada
sobre a relação da tecnologia, educação e acessibilidade nos dias
baixa ou nenhuma visão. Além disso, também foram retratados alguns problemas que existem nesse meio e uma possível solução
para um desses problemas.
Foram expostas pesquisas relacionadas, que comprovam o
desenvolvimento e evolução do meio educacional pelo uso de tecnologias como o ensino a distância e a criação de linguagens de
marcação para conteúdo matemático. O desenvolvimento de ferramentas computacionais acessíveis, como a relatada no desenvolvimento deste trabalho, pode proporcionar para alunos cegos uma
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Contudo, ainda não existe acessibilidade para todo o conteúdo educacional presente na internet ou nas universidades. E como
o estudo procurou demonstrar, esse problema não se dá apenas
pela falta de materiais ou ferramentas que permitem a acessibilidaao tentar produzir um material acessível, como a necessidade de
Foi proposta uma possível solução para o problema apresentado, por meio da criação do sistema Matemática Fácil, que
fornece ao educador uma ferramenta simples e intuitiva, com documentação em português, distribuída gratuitamente e disponível
em uma plataforma online.
O sistema foi introduzido, até esse momento, apenas no ambiente dos professores do grupo e ainda não foi avaliado seu real
impacto em um ambiente aberto e com um número elevado de utilizadores. E essa etapa deve ser em um futuro próximo da pesquisa.
Vale ressaltar que o sistema deve continuar sendo desenvolvido e
vez melhor e mais robusto.

cas apresentadas pelo sistema, buscou-se atrair ao máximo a atenção do educador. Isso ocorreu para que o educador pudesse produzir material acessível sem a necessidade de conhecer linguagens de
marcação. Buscando assim, o crescimento do acervo de materiais
matemáticos acessíveis, pois cabe ao educador a criação e disponibilização do ensino, tanto por meio físico quanto digital.
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Jogos digitais como estratégia
de ensino para crianças com
dificuldades na matemática
ou discalculia
Marília Bazan Blanco
Diéli de Campos
Kalwanny Sanches de Souza
João Coelho Neto

Introdução

A sociedade contemporânea exige que as pessoas saibam,
no mínimo, os conceitos básicos de Matemática, uma vez que
executamos diariamente tarefas que envolvem números, medidas
as representações numéricas que irão servir de base para comentanto, alguns alunos, ao ingressarem na escola, apresentam diAs avaliações realizadas pelo Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Básica (SAEB) e o Programa Nacional Internacional
de Avaliação de Estudantes (PISA) demonstram que as crianças
possuem baixos percentuais em Matemática. Com base nos resulna competência de resolução de problemas até o 5º ano do Ensino
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dades de aprendizagem permeia o campo da linguagem, como a leitura e a escrita. Esse fato é uma construção social, pois a Matemática é considerada uma disciplina de grande bloqueio (SILVEIRA,
tar relacionadas a fatores sociais, psicológicos e biológicos; entre
eles encontram-se o método de ensino utilizado pelo professor,
mas também a falta da participação familiar, o alto nível de abstração para compreender conceitos e aos transtornos cognitivos,
como a Discalculia do Desenvolvimento (DD) (ROTTA, 2006). De
acordo com o DSM-V
Discalculia é um termo alternativo usado em
terizado por problemas no processamento de
informações numéricas, aprendizagem de fatos
aritméticos e realização de cálculos precisos ou
des matemáticas, é importante também esperaciocínio matemático ou na precisão na leitura

te apresentam atitudes imaturas, como contar com os dedos para
resolver problemas ou desenhar símbolos no caderno para apoiar
rísticas das crianças com DD como: prejuízo do senso numérico;
ensão do sistema decimal; prejuízo no desenvolvimento da linha
numérica mental; capacidade limitada de recuperação de fatos
incompreensão dos procedimentos de cálculo e seus conceitos;
além das já referidas estratégias imaturas de contagem.
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Diante desse contexto, o professor tem um papel importante
contribuir no processo da aprendizagem. Por isso, é indispensável
mática para que, assim, se possa fazer uso de estratégias e metodologias que motivem os alunos por meio de aulas mais atrativas.
nar na sala de aula deve contar com estratégias de ensino variadas
mas diferentes. Entre as estratégias capazes de motivar os alunos,
Tarouco et al. (2004) destacam o uso das tecnologias digitais. Seformação e Comunicação (TICs) é uma demanda da nova ondem
sionais da área de Educação para que os obstáculos, presentes no
ensino da Matemática, possam ser repensados e superados por
meio do trabalho dos professores e equipe pedagógica escolar. A
pesquisa, então, objetiva discutir estratégias de ensino que podem
sentadas pelas crianças com DD no Ensino Fundamental (anos
iniciais), destacando-se os jogos digitais. Portanto, constitui-se
análise de seu conteúdo.
Dificuldades de aprendizagem da Matemática
e a Discalculia do Desenvolvimento (DD)

cola as crianças já estão em contato com os números e, assim, seu
desenvolvimento não surge repentinamente. Parte, portanto, da
contagem de seus brinquedos, da ordenação de copos na mesa, do
dizer a sua idade e tentar representá-la até a capacidade de contar
e escrever. Essa construção requer o envolvimento da criança, das
pessoas próximas a ela e dos objetos a sua volta. E é a partir desses
esquemas e intervenção dos adultos, que a mesma vai conseguir
noções de habilidades e procedimentos cada vez mais complexos.
29
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Ao pensar em um determinado cálculo, temos que considerar diversos processos, conhecimentos e habilidades que são
necessários para executá-lo. Por exemplo, conhecer os numerais
ou compreender que determinado numeral é invariável, seja em
sua forma visual ou auditiva. Para uma pessoa adulta é muito fácil responder um cálculo simples, mas para as crianças não é tão
enfrentando nas aulas de Matemática.

der ou realizar atividades de matemática são muito frequentes e se
expressam de variadas formas, sobretudo, nos primeiros anos escolares, podendo ser leves ou graves, transitórias ou permanentes”.
que resultam negativamente no ato de aprender; pode ser a troca
de professor, separação dos pais, problemas de saúde, entre outros. Diferentemente, o transtorno de aprendizagem se determiPor sua vez, os indivíduos que apresentam o desempenho
abaixo de um determinado ponto esperado para a idade cronológica, capacidade mental e nível de escolaridade, sendo persistenDD “não é causada por lesão cerebral, mas sim por um problema
motivado por má formação neurológica”.
Segundo o Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais (DSM-5)
Discalculia é um termo alternativo usado em
terizado por problemas no processamento de
informações numéricas, aprendizagem de fatos
aritméticos e realização de cálculos precisos ou
-
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-

lidades matemáticas.

alizar as quatro operações básicas, tendo como fonte de ajuda os
dedos ou marcar o papel. A leitura e escrita numéricas, discriminação e estimação de grandezas, a orientação temporal e espacial
também são comprometidas.
terísticas da DD estão a
[...] realização de cálculos simples, como adição;
blemas matemáticos; substituir um número por
reverter números (por exemplo, 2 por 5); alinhar
mal os símbolos, por exemplo, ao usar um ponto
decimal; nomear, ler e escrever incorretamente

Isto posto, a criança com DD, desde o seu desenvolvimensenso numérico. A DD não se trata de um processo progressivo,
no entanto, estabelece disfunções relutantes ao tratamento (SAN-

Estratégias para o ensino de Matemática

Farrell (2008) considera que, para aprender Matemática, toda
criança necessita ter desenvolvido habilidades básicas, como: utilizar e reconhecer números até dez; compreender a adição e subtração simples; combinar grupos de objetos; descrever o formato e
o tamanho de formas geométricas sólidas e planas; descrever posições; utilizar ideias matemáticas para resolver problemas do cocomprimento, área, volume, peso, posição e movimento. Para que
isso ocorra, o professor deve intervir nesse contexto.
A intervenção deve ser iniciada precocemente e deve ser fo-
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refas de contagem de itens não simbólicos, ampliar a precisão na
principalmente, comparação de magnitudes simbólicas”.
Há duas abordagens que têm servido como base para as propostas de intervenção: pedagógicas e cognitivas. As abordagens
pedagógicas priorizam o uso de materiais concretos e a predominância de treinos cognitivos explícitos, enquanto nas abordagens
cognitivas se investe em programas computadorizados, com treiPortanto, para que as intervenções sejam produtivas, deve-se: propor adaptações; oferecer sessões individuais ou em grupos
pequenos; guiar-se por programas estruturados; envolver atividades curriculares e não curriculares; repetir exercícios sempre que os
conceitos forem assimilados; motivar e compensar as crianças; eviPara que o aluno com Discalculia consiga prestar atenção
e internalizar o conteúdo que está sendo ensinado, Farrell (2008)
de que o aluno realmente compreende.
Barbosa et al.
fácil acesso às informações em tempo real. E para que o ensino
se torne mais agradável e interessante, necessita-se que haja a
utilização de instrumentos tecnológicos, como, por exemplo, os
jogos digitais. Esses jogos devem ser propostos de forma consciente e seu uso deve ser um auxílio na aprendizagem da Matemática dos alunos com DD.
milação de conteúdo. A criança deverá perceber que podemos adapdiscorre que “praticar e aplicar bastante a abordagem em diferentes
contextos ajudarão a gravar conceitos e termos matemáticos”.
Explicar a importância da utilização da Matemática na vida
bem como utilizar objetos concretos para visualizar o que está
sendo feito. As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs)
também podem ajudar nesse processo de aprendizagem, pois, para
Farrell (2008, p. 80) “os estímulos visuais, auditivos e cinestésicos
podem facilitar a aprendizagem”.
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racterísticas básicas como uma atividade espontânea, voluntária
e livre, desencadeador da linguagem e da própria cultura à qual
inicialmente era visto apenas como um modo de diversão. Porém,
hoje, na contemporaneidade, o mesmo passa a ser visto como um
forte meio de comunicação.
Desta maneira, com “[...] as novas necessidades da sociedade atual, ocorre a expansão das aplicações de jogos em outros
cenários, tais como, no uso empresarial, na aprendizagem escolar, em treinamentos cognitivos, entre outras aplicações” (CEZAJuntamente com o avanço tecnológico, caracterizando o jogo
como uma mídia relevante de entretenimento, surge uma nova geração e uma forma de abordagem, dado que esses aprendizes procuram construir o conhecimento de forma ativa, sendo sua linguagem voltada para as mídias digitais.
consiste em estimular as pessoas, de qualquer idade, e mediante jogos,
a desempenharem uma atividade considerada chata em prazerosa.
[...] os jogos aplicados como treinamento cognitivo em programas de reabilitação neuropsicológica para crianças com DD podem ser
do-se, assim, potencialmente mais motivado-

crianças e jovens, os quais são atraídos por longos períodos, atribuindo a impressão de serem imunes a distrações. Conseguir contornar a atenção dos jogos para as atividades escolares não é tão
simples como se pode imaginar.
Desse modo, tem-se aumentado o número de pesquisas na
tentativa de unir o ensino e a diversão. Mas, num esforço de ser
uma aprendizagem ativa, dinâmica e inovadora, os jogos utilizados
intuito de estimular e enriquecer as atividades de ensino e aprendizagem (SAVI; ULBRICHT, 2008).
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As intervenções que utilizam jogos computadorizados posO resgate de Tom é um jogo virtual elaborado no programa de doutorado em Engenharia Biomédica, na Universidade de
com DD. O jogo é caracterizado por um ambiente lúdico que possui uma estrutura em que habilidades matemáticas são treinadas
como: memória de trabalho; visualização espacial; representação
de quantidades utilizando símbolos numéricos; processamento de
Outro jogo computadorizado é o The Number Race que consiste em princípios de aperfeiçoamento do senso numérico, na soconceito e automatização da aritmética e motivar as crianças. O
jogo é composto por duas telas principais em que o jogador deve
comparar os números e indicar o maior. Inicialmente o jogo é proposto por números até nove e nos níveis seguintes há adições e
subtrações que deverão ser resolvidas antecipadamente para que
assim o jogador indique qual cálculo obtém o resultado maior.
Após a comparação, o jogador é direcionado para um tabuleiro que
contém as moedas adquiridas nas comparações e assim pode avanExistem muitos pontos positivos no emprego de jogos virtuais na sala de aula, pois
[...] os games, em sua maioria, não apresentam um
único objetivo, mas sim vários que vão se apresentando no decorrer da interação. Quando o objetivo é muito complexo, ou necessita de muitos
pré-requisitos para alcançá-lo, ele é subdividido
em outros menores, que devem ser completa-

As subdivisões dos jogos podem auxiliar no processo da
de em se concentrar em longas atividades, visto que podem pausar
o jogo e continuar em outros momentos.
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Ao se pensar na utilização dos jogos, há uma ênfase no poder
motivador que se pode ocasionar. No entanto, o potencial vai além
disso, em virtude de que um simples jogo pode cooperar para o
desenvolvimento de uma série de habilidades.
Os jogos geram provocações em determinados conteúdos
que às vezes o aluno já tinha perdido interesse e isso pode resultar,
além da motivação, na possibilidade de adquirir novas estratégias
para resolver situações diversas, tal como se tornar ativo em suas
decisões. Além do mais, promovem desenvolvimento de habilidades cognitivas, uma aprendizagem por descoberta, experiência de
novas identidades, socialização, coordenação motora, entre outros.
Nesse contexto, a Matemática está presente praticamente
em qualquer área do conhecimento humano e, por sua vez, o uso
das novas tecnologias em sala de aula permite o aprendiz a investigar, vivenciar experiências e construir conhecimentos. Ou seja,
pensar sobre o que está sendo feito (AGUIAR, 2008).
sala de aula permite interatividade entre o aprendiz e o objeto de
acerca dos recursos tecnológicos computacionais”. Os ambientes
virtuais viabilizam a interatividade e, em consequência disso, a
vontade do aluno de interagir e organizar o seu próprio conhecimento, ampliando o seu saber e sua visão de mundo.
A utilização desses recursos tecnológicos na sala de aula
com as crianças que possuem esse modo sensorial de aprendizagem é muito interessante. Porém, a maioria das escolas públicas
do professor e a aprendizagem das crianças.
No entanto, há muitas atividades que podem ser realizadas
manualmente, com fotocópias ou ilustrações adaptadas pelo próprio
professor. O
ticas
e pode ser utilizado pelo professor como estratégia de ensino, pois:
contém exercícios de leitura e escrita dos números; contagem de objetos; observação de conjuntos; comparação de tamanhos e de formas
geométricas; marcação em relógio; números romanos; atividades que
englobam a ordem crescente e decrescente de diferentes unidades de
medidas; bem como comparações entre imagens e jogos de memória.
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com as crianças com DD é a utilização de atividades que geram
prazer em aprender, como atividades lúdicas. Essas atividades podem auxiliar no resgate da autoestima e autoimagem das crianças
o jogo pode ser um fator do desenvolvimento cognitivo, pois, no
livre, diferente dos modos formais de aprendizagem.

ativas à aprendizagem de crianças com DD para os professores de
matemática, englobando:
b) explicações por meio de objetos concretos e
situações do cotidiano;
c) realização das atividades em conjunto, salientando os
símbolos das operações e as estratégias de execução;
d) leitura do problema aritmético por pelo menos duas vezes
em voz alta, para que as crianças observem os detalhes;
f) oferecer atividades reduzidas para que a criança
termine ao mesmo tempo que as outras;
g) incentivar a procura do próprio erro;
h) evitar que a criança responda os exercícios
em voz alta ou na lousa;
i) não punir e fazer comentários destrutivos sobre
seu desempenho e lentidão;
j) apresentar as notas das avaliações individualmente
não comparando com os demais.
Considerando que a aprendizagem se torna efetiva na medida em que as crianças se envolvam com maior desempenho nas
nejadas e podem ser utilizadas como um apoio na sala regular de
ensino, bem como auxiliar nas avaliações. A utilização dessas es-
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tratégias permite uma melhora no processo de ensino e de aprendizagem, bem como na relação afetiva de crianças e professores.
Considerações finais

A problemática desta pesquisa deu-se a partir do questionamento sobre a maneira como as estratégias de ensino podem
contribuir para o processo de aprendizagem das crianças com DD.
Considera-se, mediante as pesquisas realizadas, que a DD
é um transtorno pouco estudado e que seu índice é alto e pertinente nas escolas.
Recomenda-se uma intervenção compreensiva para ajudar
na aprendizagem de uma criança com disfunções na numerosidade. Ainda mais, essas intervenções devem ser adaptadas para o
aprendizagem. Sendo assim, utilizar jogos digitais pode ser uma
intervenção interessante e valiosa, uma vez que as crianças com
transtornos de aprendizagem podem sentir-se mais motivadas a
aprender; além de desenvolver a habilidade de resolver problemas,
melhorando sua aprendizagem na sala de aula e sua autoestima.
lação com as atividades escolares da criança com DD. Por isso é
necessário o diálogo entre pais e escola, de forma que se estabeleçam os horários mais adequados para a realização das atividades de
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Desenvolvimento de tecnologia
assistiva em contingências de
leitura de história infantil
Regina Keiko Kato Miura
Rogério dos Santos Ferreira
Sabrina Alves Dias

Introdução

que o conceito para a Tecnologia Assistiva se refere a “uma área
do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba
produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços
que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à atividade
lidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade
de vida e inclusão social” (Ata VII - Comitê de Ajudas Técnicas
(CAT) - Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa PorHumanos - Presidência da República).
A Declaração de Incheon para a Educação 2030, Coréia
da conjunta por uma educação de qualidade e inclusiva.

-
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Comprometemo-nos com uma educação de
qualidade e com a melhoria dos resultados de
aprendizagem, o que exige o reforço de insumos
e processos, além da avaliação de resultados
de aprendizagem e de mecanismos para medir o progresso. Garantiremos que professores
e educadores sejam empoderados, recrutados
sistemas que disponham de bons recursos e

No desenvolvimento de novos recursos para potencializar o
aprendizado de seus alunos, os professores têm desenvolvido metodologias de trabalhos diferenciadas (ROVER; EVANGELISTA,
esses professores se utilizam da tecnologia para potencializar o
conhecimento de seus alunos em ambientes como em um laboratório de informática escolar. Nesses casos, os professores estudam as ferramentas que são acessíveis ao ambiente escolar (LIMA,
como uma ferramenta de apoio ao professor. Nesse contexto, o
professor pode adaptá-la aos mais variados recursos, tais como:
matemáticos; gramaticais e de escrita semiestruturada de produção de texto com cartas para estudo de pronomes de tratamento;
no domínio do conhecimento da língua portuguesa em que se uticonjugação de verbos regulares. Em matemática, explora-se o uso
de situações cotidianas com a possibilidade de compras com menor preço por meio de uma pesquisa em propagandas locais etc.
Os recursos são todos e qualquer item, equipamento ou parte dele,
produto ou sistema fabricado em série ou sob medida, utilizados
para aumentar, manter ou melhorar as capacidades funcionais das
nica é o modo como os desenvolvedores operacionais se utilizaram para representar o conhecimento em uma coleção de células
conteúdo desejado.
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colas se referem, entre outras, a não conseguir ler textos sociais
como anúncios, bilhetes, convites, poesias, histórias em quadria ler, porque pode ser um meio para adquirir conhecimento e autonomia na sociedade.
intelectual, geralmente, apresentam resistência em participar de
atividades que envolvam leitura. Talvez a aversão inicial por textos
escritos se relacione aos fracassos escolares experimentados por
esses alunos. Contudo, esses mesmos alunos também mostram interesse em atividades de leitura e escrita quando o mediador intervém de forma a auxiliá-lo adequadamente, em interação que envolve perguntas e respostas durante a leitura e participação ativa, sem
punições, para quaisquer que sejam as formas do aluno ler.
de ensino intitulado: “Oportunidade de resposta seguida de dicas
ou modelos” (situação de leitura de livros de histórias infantis, graos alunos que apresentavam baixo índice de acertos de palavras
no início do projeto evoluíram satisfatoriamente. Isso ocorreu a
nos livros que apresentavam maior complexidade gramatical. Bem
como houve aumento no relato do leitor sobre o texto lido e a escrita inicialmente garatuja se transformou em frases legíveis e funcionais. Neste caso, a interação do mediador com o leitor foi realilivros de história infantil em dois meses.
Os livros de história infantil utilizados no programa são
seus livros tornam-se atraentes para o leitor em formação”. A autora aponta a narração como facilitadora na aprendizagem na leitura: “também graças ao tratamento narrativo que opta por textos
simples, via de regra em linguagem coloquial, de fácil apreensão”.
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porque “reside[m] em uma narrativa bem humorada e concisa com
senvolvimento do texto palavras com rimas que acompanham as
oral e escrita. Assim partem das sílabas mais simples para as mais
complexas em contexto literário que preconiza aprender a escrita
partindo da palavra para a frase e depois o texto.
Na leitura e escrita, a escola tem papel fundamental em destivas, oportunizando o desenvolvimento das suas potencialidades
com os mais variados recursos para apoio à aprendizagem. Garantir um currículo inclusivo para viver em sociedade de maneira sigativa no exercício de seus deveres e direitos como cidadão.
de adaptação de recursos em ferramentas de planilhas para a área

de leitura de história infantil. O presente trabalho descreve o uso
de planilhas para a análise e sistematização dos dados de registro
de leitura de história infantil que aborda os recursos pedagógicos
gem em leitura no ensino fundamental.
Objetivo

Descrever o uso de um aplicativo computacional para arquivo e registro de leitura de história infantil que aborda os recursos
aprendizagem em leitura no ensino fundamental.

44

Tecnologias educacionais como suportes para a inclusão escolar

Método

A pesquisa ora apresentada é de natureza sistemática, caráter qualitativo. Inicia-se com a revisão sistemática da literatura
sistemática da literatura se realizou por meio de levantamento em
fontes de informações digitais. O site utilizado na pesquisa foi o
ensino, Arquivos de leitura e escrita, Registro de leitura em aplicativo, Aplicativo de leitura e escrita, Banco de dados leitura. No
segundo momento, desenvolveu-se o processo de leitura e a elaboração de recursos pedagógicos adaptados para auxiliar os alunos
Procedimentos de coleta de dados
Levantamento bibliográfico
sobre uso de planilha eletrônica

entre os descritores, utilizando o operador booleano AND. Utilirealizaram-se cinco buscas:
- Busca 1 (B1
na qual localizou-se 5 estudos;
- Busca 2 (B2), com o termo Arquivo e leitura e escrita,
- Busca 3 (B3), Registro de leitura e aplicativo,
(Registro de leitura) AND (aplicativo), com 4 estudos;
- Busca 4 (B4), com Aplicativo e leitura escrita
(Aplicativo) AND (Leitura e escrita) não houve
nenhum estudo;
- e Busca 5 (B5), Banco de dados (Banco
de dados) AND (leitura), com 4 estudos.
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análise mais a de adaptação de leitura complementar desenvolvida para o professor.
Processo de leitura e a elaboração de recursos
pedagógicos adaptados para auxiliar os alunos
com dificuldade de aprendizagem em leitura

O estudo contou com participação de alunos e professores
de classe regular do ensino fundamental de uma escola pública do
Estado de São Paulo.
o desenvolvimento da atividade de leitura de livro com história inminutos para cada um dos alunos. Durante esse tempo a estagiária-mediadora se posicionava sentada ao lado do aluno enquanto ele
realizava a leitura.
Os livros infantis são graduados em três níveis, cada um
composto por seis livros, segundo critérios como: quantidade de
cada sessão foram computadas as porcentagens de acertos e acertos com modelo ou dicas de palavras que poderão indicar o quanto
de ajuda o aluno necessitou.
favorecer dados de uma leitura mais independente e, provavelmendeterminado, ele avançava para o seguinte. Caso contrário, nas sessões subsequentes, era repetida a leitura dos livros do mesmo nível,
conforme dados apresentados no Quadro 1.
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Quadro 1 - Relação de títulos dos livros infantis e

Fonte : Elaborado pelas autoras do projeto

Nesse sentido, num primeiro momento, realizou-se no computador a investigação de objetos, temas e outros centros de interesse de cada participante. Em seguida, selecionaram-se as imagens
com os temas escolhidos para cada aluno que foram impressas em
folhas com as imagens para a confecção dos recursos pedagógicos.
Ressalta-se que para a seleção das imagens, tanto para a elaboração
de jogos pedagógicos quanto dos personagens das histórias, considerou-se a implementação de um Currículo Funcional Natural
de educação que determina a forma e o conteúdo de um currículo adequado às características individuais. Consequentemente, as
mais e de outros personagens que fossem reais e contextualizadas.
Resultados e discussão
Levantamento bibliográfico sobre uso
de planilhas eletrônicas em escolas

subsídios para organização e sistematização de dados de cada alulados no Quadro 2 a seguir:

-
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Quadro 2
Autor

Título do estudo

Ana Flávia
Mussolini

"Os futuros professores de matemática e uma atividade
de investigação:
uma experiência
envolvendo o
uso das planilhas
.

Fonte/ano
Pesquisa trata da Formação Inicial de Professores de Matemática,
perspectivas, expectaos futuros professores
apresentam quando

Anais do XI CIAEM
- Conferência Interamericana de Educação Matemática,
2002.

escola básica.
Maria José
Lenharo
Morgado

"Formação de
professores de
matemática para o
uso pedagógico de
nicas de cálculo:
análise de um
curso a distância via
internet".

Descreve e analisa o
processo de formação
de professores de
Matemática do ensino
fundamental e médio
que participaram de um
curso a distância, via
internet, sobre o uso
pedagógico das planilhas de cálculo.

Repositório Institucional Universidade
Federal de São
Carlos, São Carlos,
2003.

Crediné Silva
de Menezes,
Maria
Christina
Pedrosa Valli

"O uso da planilha

A ideia principal é
mostrar que a planilha

Anais do Simpósio
Brasileiro de Informática na Educação,

Severino
Paiva, Álvaro
Medeiros

"ESCollab: uma
metodologia
colaborativa voltada
para o ensino de
Engenharia de

Apresenta a ESCollab,
uma metodologia de
ensino para Engenharia

"A relevância dos
tivos na educação

Discutem-se as principais características

Sandro César
Silveira Jucá

instrumento de
apoio à construção
do conhecimento".

Fonte : Elaborado pelos autores
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utilizada como uma
ferramenta de apoio ao
processo de construção
de conhecimento.

Simpósio Brasileiro
De Informática na
Educação - SBIE,

recursos da Web 2.0 de
trabalho colaborativo
no sentido de tornar o
ensino mais atraente e
a aprendizagem
mais efetiva.

e seu desenvolvimento
histórico fundamentado na teoria da aprendizagem.

Revista Ciências e
Cognição, 2006.
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Os resultados das pesquisas apontam uso das planilhas eleconhecimento no processo ensino-aprendizagem. Incentivam a integração das novas tecnologias na escola e a importância do uso da
dados coletados por professores.
Os dados de leitura e escrita, anteriormente protocolados e
armazenados em extensas e amplas pastas de arquivos, estão agora
em pastas de arquivos digitais prontamente acessíveis ao professor.
Também tanto a usabilidade do sistema quanto a sistematização
veis para novo registro.
nicas a serem utilizadas como apoio no processo de leitura de
história infantil.
Figura 1 - Relação dos níveis de leitura, tela inicial

Fonte : Elaboração própria

Nesta planilha os professores puderam armazenar em um
único sistema os dados de leitura de seus alunos (inclusive as leituras realizadas por crianças com necessidades educacionais especiais no ensino regular) e visualizar os registros de leitura e escrita
(Figura 2
sem. Ademais, puderam registrar, com um roteiro de entrevista semiestruturado, perguntas de interpretação do texto após a leitura
de história infantil.
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Figura 2 - Folha de registro de leitura e escrita adaptada para uma

planilha Excel com imagem da folha de registro do educando

Fonte : Elaboração própria

Em novos estudos, os professores que farão uso da ferramenta poderão adaptar a planilha para registro de leituras complemenFigura 3), conforme modelo a
de dicas dadas durante a leitura, analisar os erros de palavras lidas
e tomar decisões no que se refere às informações do avanço na
leitura ou no que precisa ser reforçado em determinado texto lido.
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Figura 3

do desenvolvimento de leitura do estudante

Fonte

Processo de leitura e a elaboração de recursos
pedagógicos adaptados para auxiliar os alunos com
dificuldade de aprendizagem em leitura

Os resultados sobre o desenvolvimento de recursos pedagóTais recursos pedagógicos adaptados auxiliaram a aprendizagem
dessas crianças de uma maneira motivadora. Os dados coletados
neste estudo, após a análise da leitura de livros de história infantil
atendimentos coletivos e individuais.
A interatividade que a tecnologia digital proporciona foi a
Esses formulários da internet são compartilhados com os alunos
51

Jáima Oliveira . Regina Miura . Flaviane Freitas . Marília Blanco . Emely Oliveira (Orgs)

-

tadores, celulares smartphones e tablets.
Na elaboração de recursos pedagógicos adaptados, o estu-

histórias infantis, lazer, etc. Por exemplo, o estudante tinha interesse por personagem de desenho animado intitulado: “Homem
Aranha”. Nas atividades pedagógicas foram anexadas fotos do
personagem do desenho favorito do aluno com foco na motivação
para a leitura. Cada grupo de palavra mostrava uma nova imagem
do personagem do desenho, o que motivava o aluno a resolver a
atividade para ver qual era a próxima imagem do seu personagem
a opção de enviar todas as respostas preenchidas. Os recursos pedagógicos foram utilizados em um programa de ensino individual,
de acordo com o
e com as Figuras 4 e 5 :
Gráfico 1 - Frequência de palavras com nova imagem do

personagem do desenho indicado pelo estudante

Fonte : Elaborado pelos autores

Além das atividades pedagógicas via internet, também foram
adaptados os livros do programa de leitura com acesso via internet
programa de leitura, o aluno lia no tablet ou celular o livro da história para determinada sessão.
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Figura 4 - Livros do programa de leitura com acesso via internet

Fonte : Elaborado pelos autores

Figura 5 - Planilha preenchida com os dados de leitura

Fonte : Elaborado pelos autores

ticas para executar comandos automáticos durante a utilização. O
professor seleciona abaixo de cada palavra a opção programada
“caixa de texto” com a possibilidade de escolher três opções: dicas,
acertos e erros. Após a seleção, a planilha computa os dados da
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o desempenho de leitura do aluno ao longo de toda sessão do programa de leitura e escrita.
Considerações finais

compara o uso de tecnologia digital com a aplicação de um método
tradicional. A principal funcionalidade do desenvolvimento de uma
ção de dados de leitura e escrita pode ser utilizada como uma ferramenta de apoio ao processo de sistematização dos registros do proExistem inúmeras iniciativas sobre a perspectiva de melhoria na qualidade do trabalho e na motivação do professor cujas
propostas e programas, muitas vezes, não incidem na sala de aula.
co, familiar e cultural se sobrepõem aos objetivos primordiais do
instrucional de cada aluno. Ao favorecer estratégias e ferramentas
à leitura e escrita, espera-se que a interação entre professor e aluno
seja mais dialógica e divertida.
Considera-se que o trabalho na escola do ensino fundamental foi de extrema importância para o desenvolvimento da
aprendizagem dos alunos participantes do presente estudo, pois
nas atividades de leitura e escrita tornaram-se mais participativos
e motivados. Os recursos pedagógicos contribuem para o desenvolvimento psicossocial e na construção do conhecimento acadêmico das crianças. Para tanto, os professores devem prever a visão
de adequar suas metodologias para alcançar resultados satisfatórios. A equipe escolar, os professores e a sociedade devem unir
esforços para um trabalho em parceria colaborativa para atingir
uma educação com qualidade.

54

Tecnologias educacionais como suportes para a inclusão escolar

Referências

ALVES, Rubens. A menina e o pássaro encantado. Loyola: São
Ata da Reunião V
Ajudas Técnicas, Secretaria Especial dos Direitos Humanos da

CORÉIA, Incheon. Declaração de Incheon: Educação 2030:
Rumo a uma Educação de Qualidade Inclusiva e Equitativa e à

-

tuintes da leitura por meio da análise dos movimentos dos olhos.
Psicologia
FERRARI, F. A.

. São Paulo: Digerati

JUNQUEIRA, S. A arara cantora. Coleção Estrelinha 2. 2. ed. São
LIMA, O. A. Uma Introdução Voltada ao Ensino Médio Por

-

Anais do X Encontro Nacional de Educação Matemática.
Curitiba, Paraná. p. 200.
MEDEIROS, A.; PAIVA; S. ESCollab: Uma metodologia colaboraAnais
Instrumento de Apoio à Construção do Conhecimento. In: Simpósio Brasileiro de Informática na Educação, São José dos Campos, 8.
Anais

55

Jáima Oliveira . Regina Miura . Flaviane Freitas . Marília Blanco . Emely Oliveira (Orgs)

MIURA, R. K. K.; FERREIRA, R. S. Análise da progressão em
leitura e escrita em alunos do ensino fundamental. In: VII ConAnais
VII Congresso Brasileiro de Educação Especial. São Carlos:
MIURA, R. K. K.; MAYO, L.; LEBLANC, J. M. Formación de professores de educación especial para el currículo funcional natural.
la formación de professores para la atención a los alunos com
necessidades educativas especiales. Alcalá de Henares: Servicio
MIURA, R. K. K. Oportunidade de Resposta Seguida por Dicas:
um Procedimento para Desenvolvimento de Leitura em Alunos
MORGADO, M. J. L. Formação de professores de matemática para o uso pedagógico de planilhas eletrônicas de cálculo:
análise de um curso a distância via internet. 2003. 284 f. (Tese de
MUSSOLINI, A. F. Futuros Professores e a Integração de PlaniEducação, Uberlândia, 2002. Formação de Professores: história,
ROVER, M. P.; EVANGELISTA, C. R. Matemática Financeira no
Ensino Médio: uma proposta de ensino associada à planilha eleEventos Pedagógicos
SANTOS, J. F.; SOUZA, A. P. R.; SELIGMAN, L. Análise comparativa do desempenho em leitura e escrita de crianças expostas e não expostas a níveis elevados de pressão sonora.
Codas

-

SILVA, A. C. A recepção nos livros de imagens. Revista eletrônica do Vale do Rio Verde

56

4
O uso dos recursos tecnológicos
na educação especial: uma
abordagem para alunos com
Transtorno do Espectro do Autismo
Danieli Ferreira Guedes
João Coelho Neto
Roberta Negrão de Araújo

Introdução

-se um instrumento importante na complementação e melhoria
da qualidade da educação, podendo trazer possibilidades de enriquecimento dos ambientes de aprendizagem. Já Teixeira e Coelho
[...] a inserção do computador como instrumento colaborador no processo de ensino e aprendizagem é consideravelmente recente, em relação a outros meios de tecnologia educacional
tem se mostrado notável facilitador de procedimentos que antes levavam dispendioso tempo
para serem executados.

Sobre o uso do computador no processo de aprendizagem de
criação de ambientes que favorecem o referido processo, oportu-
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nizando a criação de situações que estimulam o desenvolvimento
intelectual e social desses indivíduos.
como recurso para aprendizagem dos alunos com atendimento educacional especializado, o processo de resolução de problemas, propieducacionais, proporciona aprendizagem, tanto individual quanto
coletiva, permitindo a colaboração entre educando e educadores.
De acordo com o DSM-V, o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) caracteriza-se por prejuízo em diversas áreas do desenvolvimento, como nas habilidades de interação social recíproca,
habilidades de comunicação e comportamentos estereotipados. Silprofessor, por exigir que adapte os recursos de ensino considerados
tradicionais e formule estratégias em consonância com as características individuais do aluno”. Assim, este capítulo objetiva analisar,
gias digitais podem auxiliar na aprendizagem de alunos com TEA.
Essa análise faz parte do referencial teórico apresentado em
tulada “O uso das tecnologias digitais para a alfabetização de alunos com Transtorno do Espectro Autista: Proposta de um Curso
alfabetização dos referidos alunos.
Metodologia

A elaboração deste capítulo utilizou recortes teóricos apre-

nentes ao objeto de estudo.

-

de materiais que já foram analisados e publicados, tais como: artido. Tradicionalmente, essa modalidade de pesquisa inclui material
impresso como livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais

58

Tecnologias educacionais como suportes para a inclusão escolar

As Tecnologias Digitais na Educação Especial

Atualmente o uso do recurso tecnológico vem crescendo em
todas as áreas, sendo que estes podem auxiliar no processo de ensino e de aprendizagem em diferentes contextos, enfatizando a área

[...] uso das tecnologias em um ambiente escolar
vêm crescendo nas últimas décadas, visto sua implantação por meio de políticas públicas, inserção de computadores nas escolas e também para
possibilitar alunos que necessitem de algum tipo
de atendimento educacional especializado.

nologias são instrumentos que podem auxiliar no contexto escolar,
tanto para alunos regulares e com necessidades especiais”. Desse
modo, para alunos com TEA, as intervenções auxiliadas por meio
da tecnologia podem potencializar suas habilidades e favorecer
maior autonomia, como promover a melhora da fala e alteração de
humor, tornando-os mais tolerantes; diminuir estereotipias; e contemplar a mobilização afetiva e cognitiva (GOULART; BLANCO;
No que se refere ao uso do recurso tecnológico na educação,
dem favorecer o desenvolvimento de crianças com TEA inseridas
em classe regular, sendo uma forma de facilitar e auxiliar o processo de ensino e de aprendizagem desses alunos.
Portanto, as tecnologias digitais no ambiente escolar, da
mesma forma na vida em sociedade, mostram a sua importância,
pois ampliam as possibilidades na construção e aquisição de conhecimentos, em razão do acesso às informações ocorrer em qualções do uso da tecnologia no processo de aprendizagem dos alunos, sendo elas
[...] oferece outras possibilidades de interação;
de forma rápida; desperta mais interesse dos
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alunos pelas aulas; possibilita a troca de informações; amplia o espaço da sala de aula; viabiliza a socialização de trabalhos por meio de outros
meios; prepara o aluno para o mercado de trabalho; contribui com a inclusão digital dos alunos;

Diante dos recursos tecnológicos digitais utilizados para ensinar, internet, computador, notebook, celular, tablet
educativos são instrumentos importantes para a inclusão social
rellato et al. (2006, p. 4) relatam que
cados por categorias, onde é possível fazer uma
distinção entre a sua utilização, as funções e
os fundamentos educacionais que representam
para que as possíveis aplicações respeitem os aspectos pedagógicos e os objetivos que se deseja
alcançar na aprendizagem.

tais apresentam objetivos, buscando trabalhar de acordo com a nede conteúdo e sua aprendizagem (KOVATLI, 2003). Deste modo,
digitais, que atuam no desenvolvimento cognitiuma estratégia motivadora, envolvendo o aluno
em situações que promovem a sua autonomia.

que o aluno pode explorar suas potencialidades acerca do processo
de aprendizagem, para variar as estratégias e responder aos mais diferentes ritmos e formas de aprender, bem como conhecer as potencialidades pedagógicas envolvidas nos diferentes recursos tecnológicos. Não existe uma fórmula mágica para esses desdobramentos,
já que estes se fazem no próprio fazer pedagógico do professor.
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Nos últimos anos houve uma evolução considerável na elaos processos de ensino e de aprendizagem (COELHO NETO; ALde ensinar diversos conteúdos ou com o objetivo de aperfeiçoar
determinada área do desenvolvimento.
Para crianças com TEA, o recurso tecnológico é um instrumento de intervenção utilizado para o seu desenvolvimento. Goueducacionais são uma metodologia de ensino diferenciada para
que o aluno preste mais atenção nas aulas e aprenda, tornando esses jogos instrumentos que podem contribuir para a efetivação de
uma educação de qualidade.

aprendizagem em jogos interativos multidisciplinares, que complementam as experiências dos
educandos na escola, trabalham com diferentes
habilidades e preferências dos educandos, apresentando as informações de diversas maneiras.

Desse modo, a utilização das novas tecnologias digitais de
comunicação, como internet, jogos em computadores ou em dispositivos móveis para o ensino e a aprendizagem de crianças autistas,
pode permitir que elas associem muitas das atividades com a realidade da vida diária, sabendo que os alunos autistas apresentam

[...] as formas alternativas de aprendizagem com
o uso de metodologia ativas e interativas, como
os jogos digitais, que são elaborados com o intuito de ensinar um determinado conceito, po-

No entanto, buscando recursos alternativos para o ensino
do aluno, os jogos digitais podem ser elaborados para auxiliar em
determinadas áreas, melhorando o seu desenvolvimento social e
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recursos midiáticos, podem tanto passar informações ao aluno quanto auxiliar o processo de
construção do conhecimento no contexto em
que o aluno está envolvido.

além das capacidades cognitivas e sociais, auxiliando também nas
descreve estas habilidades tais como
[...] esquema corporal: adquirir consciência do
seu próprio corpo; lateralidade: perceber que os
membros não reagem da mesma forma; orienexpressa-se no papel; orientação espacial: orienta-se no espaço em que está inserido.

Portanto, os jogos educacionais podem desempenhar e favorecer competências cognitivas e motoras. Da mesma forma, podem
desenvolver a concentração, raciocínio lógico, leitura, integração soO recurso tecnológico vem, cada vez mais, sendo utilizado
va-se o crescimento do uso da informática na educação, principalmente na área de Educação Especial. Tem-se caracterizado como
reeducação e meio de reabilitação dos indivíduos com necessidade
de atendimento educacional especializado (AEE), incluindo crianPara o “uso do computador na educação faz-se necessário alprofessor capacitado para o uso desse computador como ferramenta
pensável que o professor compreenda o uso do recurso tecnológico
no âmbito educacional, estabelecendo objetivos a serem alcançados,
para que possa ensinar de acordo com as necessidades de seu aluno.
capacitação para o uso desses recursos tecnológicos por parte
bém abordam que a mudança educacional depende essencialmente do professor, pois
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[...] com o avanço tecnológico os professores precisam estar cada vez mais conectados com o mundo,
tendo que abandonar antigas formas de ensinar e
buscar condições favoráveis ao desenvolvimento
do processo ensino-aprendizagem ressaltando a
criatividade, com alunos não só criativos, como
também envolvidos com outras descobertas.

metodológicos para a utilização do computador como recurso
recurso tecnológico pode favorecer o desenvolvimento de habilidades para aprendizagem de crianças com TEA e também em tera possibilidade de comunicar, de compartilhar informações e de
aprender de acordo com as suas necessidades”. Assim, a inclusão
do recurso tecnológico deve promover uma educação de qualidade
social, atendendo a necessidade de cada aluno.
sentido, salientando que as tecnologias promovem aprendizagem
atrativa e contextualizada, proporcionando a oportunidade aos alunos que necessitam de AEE para aprender, interagir, criar e pensar.
Para indivíduos com TEA, o recurso tecnológico pode auxiliar na linguagem social e também na aprendizagem. Os dispositivos móveis trazem muitas informações sobre a linguagem usual
das pessoas no dia a dia, facilitando assim, a aprendizagem por
Considerações finais

A pesquisa apresentou a importância do uso de recursos tecnológicos no processo de ensino e de aprendizagem, tanto para
alunos regulares quanto para os que necessitam de AEE. O uso
desses recursos desenvolve diversas áreas, como: cognitiva, social
e física. Assim, utilizando-se destes, é possível obter um desenvolvimento educacional satisfatório.
aprendizagem de alunos com TEA, já que estimulam a atenção e o
interesse destes. Diante dessa situação, o aluno é capaz de aprender com mais facilidade.
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O uso do computador ou dispositivos móveis podem, portanto, por meio de seus programas e
mover a aprendizagem do aluno com TEA, conforme se observou
pela literatura apresentada.
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5
Recurso de tecnologia assistiva
para aluna com paralisia cerebral
na educação infantil: parceria
entre professoras da classe
comum e da educação especial1
Rita de Cássia Gomes De Oliveira Almeida
Adriana Garcia Gonçalves
Gerusa Ferreira Lourenço

Introdução

Com o direito à escolarização do público-alvo da Educação
cia física, como é o caso daqueles com paralisia cerebral (PC). Há
necessidade de buscar alternativas que minimizem as barreiras
encontradas por esses alunos para que não se sintam excluídos e
incapazes na realização das atividades, podendo assim usufruir do
seu direito à educação num espaço inclusivo (GONCALVES; NIbarreiras de acesso para a realização das atividades escolares nas
Desenho universal e tecnologia assistiva:
implementação de atividades pedagógicas para aluna com paralisia cerebral em classe comum

Jáima Oliveira . Regina Miura . Flaviane Freitas . Marília Blanco . Emely Oliveira (Orgs)

No Brasil, um dos serviços elencados para contribuir com
a inclusão escolar dos alunos PAEE, como os com PC, refere-se
ao Atendimento Educacional Especializado (AEE) (FACHINETca Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
de enriquecimento curricular, o ensino de linguagens e códigos
Com isso, na tentativa de proporcionar um espaço inclusivo,
a Tecnologia Assistiva (TA) passa a fazer parte do contexto educacional desses alunos. A TA visa promover autonomia e aprendizagem no contexto escolar, uma vez que oferece serviços, recursos e

Estudos apontam que antes da implementação de um recurso de TA é preciso conhecer a história do aluno, quais são suas
potencialidades e necessidades, analisando as barreiras que restringem sua autonomia para que ele não deixe de utilizá-la devido
sua insatisfação (PARETTE; BROTHERSON, 2004; VERZA et al.,
ções, o acompanhamento e o ensino aos alunos com PC para que
decorrer de suas atividades.

-

prescrevê-lo. Vale ressaltar a importância do acompanhamento na
recursos de TA por parte dos alunos e seus professores (MANZINI;
de escolarização de alunos com PC, e tendo como principal foco o
uso de recursos de TA, são discutidas as percepções e os possíveis
estratégias envolvidas nas ações. Os resultados mostraram que,
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suas opiniões e participações, poderiam acarretar em contribuições no processo de implementação e utilização do recurso de TA.
gias de TA para o aluno com PC na escola regular. Os resultados
apontaram que, para indicar recursos de TA adequados ao planejamento do professor que busca promover a aprendizagem da
no contexto escolar.
cia em seu processo de escolarização e a importância de descrever
procedimentos de prescrição desses recursos. Com esse estudo foi
-

os recursos de TA, disponíveis nas salas de recursos multifuncioência física, segundo a visão dos professores do AEE. Essa pesquisa permitiu constatar que somente os recursos de TA que constam
Assim, os estudos descritos indicam que os recursos de TA
podem ser otimizados e elaborados em parceria entre os professores, os familiares e o próprio aluno com PC para se promover
as mesmas oportunidades de aprendizagem (FACHINETTI; GONOs princípios da colaboração permitirão a união de conhecimentos, tanto do professor do AEE, quanto do professor da classe comum, na busca de estratégias para assegurar melhor desempenho do aluno PAEE incluído na classe comum (VILARONGA;
AEE, segundo o documento Programa de Implantação de Salas de
professor da classe comum. O que é de suma importância para que
zes no trabalho com o aluno PAEE.
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real, pois muitas são as barreiras enfrentadas continuamente pelos
alunos com PC no processo de ensino e aprendizagem, o objetivo
deste texto é de apresentar o processo de planejamento, elaboração
e implementação de um recurso de Tecnologia Assistiva para aluna
com PC matriculada na Educação Infantil.
Desenvolvimento

Este estudo ocorreu em uma escola de Educação Infantil de
um município de médio porte do interior do estado de São Paulo
professora da Educação Especial; uma agente educacional responsável em acompanhar a aluna com PC na classe comum; uma aluna
com PC regularmente matriculada e frequentando estas respectivas salas; e demais alunos da classe comum. Todos os participantes
tiveram conhecimento dos objetivos propostos, garantia de anonimato, riscos e a importância de sua participação.
A identidade de todas as participantes foi preservada. No
lugar de seus nomes, foram atribuídos códigos para suas identiQuadro 1 mostra as características da professora da
classe comum e agente educacional.
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Quadro 1

da educação especial e agente educacional

Idade

Formação

Tempo
de experiência

Tempo de
experiência
com aluno
PAEE

Agente
Educacional

54

- Ensino
Médio- Licenciatura Plena
em Pedagogia
(concluída)

6 anos

6 anos, sendo
4 anos
todos eles com com alualunos com
nos com
PC
física

Professora
da classe

40

- Ensino
Médio- Licenciatura Plena
em Pedagogia,
sendo 2 anos
presenciais e 4
anos a distância (concluída)

5 anos

6 meses
com aluno
Transtorno
do Espectro
Autista (TEA)

dos

Professora
da Educação

36

- Mestrado em
Educação Especial- Especialização em
Atendimento
Educacional Especializado
na Perspectiva
da Educação
Inclusiva Licenciatura
Plena em Pedagogia, com
habilitação
em Educação

e desde feve-

Tempo de
experiência com
aluno
com PC

desde
fevereiro
com
aluna
com PC

com aluna
com paralisia
cerebral.
sendo com
alunos surdos,
intelectual,
transtorno
do espectro
autista, baixa
visão e com

com
alunos
com PC

física.

Mental - EnMagistério
Fonte: Elaboração própria

O Quadro 2 ilustra as características da aluna com PC cerebral regularmente matriculada e frequentando o ensino regular:
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Quadro 2
Idade

5

PC coreoatetóide quadriplégica com
predomínio da
nica

GMFCS2

MACS3

CFCS4

V

V

IV

Fonte : Elaboração própria

vel em seu prontuário localizado na secretaria da escola. Para os
demais dados (GMFCS, MACS, CFCS), contou-se com a colaboraanteriormente mencionados.
Como ilustrado no Quadro 2, a aluna apresenta comprometimento da função motora grossa e de habilidades para crianças
com PC de grau V, ou seja, há necessidade constante do auxílio
do adulto para mediação da informação, posicionamento, sendo
de suma importância o uso de recursos de TA para sua aprendidiagnosticado, mantém-se alerta a tudo o que está acontecendo
ao seu redor e interessada em uma atividade que lhe é proposta.
Apresenta controle motor voluntário apenas para movimentação
ocular, necessita de apoio posterior e lateral para permanecer na
posição sentada. Quando a distonia e os movimentos voluntários estão mais controlados, faz uso de mobiliário adaptado, caso
contrário, necessita permanecer sentada em posição de índio no
colo do adulto (agente educacional) para realização das atividades. As formas utilizadas para se comunicar são: olhar; língua
sons; expressão facial.

Gross Motor Function Measure Classification System
Sistema de Classificação da Função de Comunicação
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Vale ressaltar que a aluna se encontrava regularmente matrifaixa etária dos cinco aos sete anos).
A implementação do recurso de TA ocorreu na classe comum, e com a realização prévia de uma reunião entre a professora
do AEE e a da sala comum para o planejamento da atividade. Um
encontro também foi realizado para a avaliação do uso do recurso.
Cabe reiterar que o intuito para implementação do recurso
de TA foi de promover as mesmas oportunidades de construção
do conhecimento na proposta em sala comum, tanto para a aluna com PC quanto para os demais alunos da classe Infantil II.
Permitiu-se, desta forma, o acesso aos conteúdos propostos de
forma equitativa. A seguir, estão descritas as etapas realizadas
ao longo do processo.
Encontro de planejamento

Foi realizado o encontro de planejamento para elaboração
de atividades que não fossem diferentes das atividades já preparadas pela professora da classe comum em sua rotina semanal, sendo
essas não adversas ao planejamento anual elaborado e em vigência.
A dinâmica e as ações propostas durante o Encontro de planejamento estão ilustrados no Quadro 3 .
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Quadro 3
realizadas

- planejamento do
recurso 3 de TA:
“Situação problema - Ratinhos”;
-orientações de
estratégias para
uso do recurso
de TA;
- orientações
gerais;
- esclarecimento
de dúvidas.

Sugestão de adappedagógica e
implementação do
recurso de TA

- Material concreto
confeccionado em
tamanho maior
para utilização da
professora tanto na
explicação coletiva
quanto na intervenção individual com
a aluna com PC.
- Recurso confeccionado em
material rígido e
espesso para facilitar manipulação,
utilização de velcro

Estratégias para uso
do recurso de TA

Orientações
gerais

- chamar sempre
a atenção da aluna
para prestar atenção
na explicação da
professora;
-incentivar sua
resposta;
- esperar tempo de
resposta da aluna;
- incentivar o toque
e manuseio do material (ratinho);
- manter posição
da cabeça em linha
média;
- chamar sempre
pelo nome da aluna;
- realizar intervenções individuais,
questionando a
aluna para que possa
responder o que lhe
foi proposto;
- auxílio físico do
adulto se necessário
para manipulação do
recurso de TA.

- organização
da sala: disposição das
carteiras dos
alunos sem
e da aluna
com PC
para melhor
visualização
e interação
com os colegas;
- uso do plano inclinado;
- uso de
mobiliário
adaptado;
- orientações
de posicionamento.

Fonte : Elaboração própria

O planejamento ocorreu em parceria com as participantes
melhores opções na construção do recurso de TA, intitulado “Situação problema - Ratinhos”, orientações de estratégias para uso
do recurso de TA, orientações gerais e esclarecimento de dúvidas,
caso alguma das participantes apresentasse.
Nesse encontro, a professora da classe comum, P2, havia
programado em sua rotina semanal a realização de uma situação
problema envolvendo a ideia de subtração. A sugestão de adaptação feita pela professora da Educação Especial, P3, era que o material fosse produzido em tamanho maior do que feito na folha de
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durante as explicações da professora. Seriam utilizados, para tanto,
materiais que pudessem ser manipulados por todos os alunos da
classe, possibilitando a autonomia da aluna com PC.
Esse material seria empregado pela professora, num primeiro momento, para explicação coletiva da atividade. E, ao término,
enquanto os alunos faziam os registros na folha xerocada em papel
na com PC para realização da atividade.
A P3, professora de Educação Especial, ainda orientou a P2
a esperar o tempo de resposta da aluna com PC, incentivando-a
quando sua resposta fosse correta e caso contrário que realizasse
intervenções como, chamar a atenção da aluna para olhar para o
recurso, mudar a forma de instrução, utilizando mais pistas visuais do que verbais. Além dessas orientações, também solicitou à
creto, segurando em sua mão e levando-a até o objeto caso não
estivesse conseguindo.
Confecção do recurso de TA

A confecção do recurso de TA foi realizada pela professora
de Educação Especial a partir da atividade previamente planejada
pela professora da classe comum e discutida durante encontro de
planejamento entre a professora da classe comum, agente educacional e professora da Educação Especial. A elaboração do recurso
aconteceu na SRM na qual a professora da Educação Especial atua
e realiza os atendimentos individuais da aluna com PC.
O recurso de TA confeccionado foi referente a uma atividade de raciocínio lógico matemático por meio de uma “Situação
Problema- Ratinhos”, envolvendo a ideia de subtração. O objetivo
-

sequentemente, desenvolverem a ideia da subtração.
Para que a aluna com PC, T, conseguisse realizar essa atividade o material precisou ser adaptado uma vez que a proposta
inicial da professora da classe comum partiu de uma fotocópia em
timento motor grave. Dessa forma, o recurso de TA pensado para
T foi elaborado com velcro, com material rígido e espesso para fa-
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cilitar manuseio entre outros materiais; e para que a professora o
utilizasse em sua explicação coletiva e na intervenção individual
para a realização da atividade com T.
Foram utilizados os seguintes materiais na elaboração do
2
; velcro;
tos em EVA; EVA nas cores verde e amarelo; feltro nas cores cinza
e branco; linha de crochê preta, 0,30 cm; lã grossa preta, 0,45 cm;
par de olhos sintéticos; cola em relevo vermelha; caneta color 850
Jr preta; estilete; cola quente; tesoura; borracha; lápis; régua. A
Figura 1 ilustra a atividade de origem elaborada pela professora
da classe comum.
Figura 1

Fonte: Elaboração própria, a partir do material

pedagógico da professora da classe comum

A seguir, as Figuras 2 , 3 e 4 , ilustram a adaptação do recurso de TA para atividade “Situação problema - Ratinhos” realizada
pela professora da educação especial.
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Figura 2

atividade “Situação problema - Ratinhos”

Fonte : Elaboração própria
Figura 3

a atividade “Situação problema - Ratinhos”

Fonte : Elaboração própria
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Figura 4

atividade “Situação Problema - Ratinhos”

Fonte : Elaboração própria

Implementação do recurso de TA

tervenção feita pela professora da classe comum, P2. A explicação
da atividade foi dada coletivamente para os alunos. Em seguida, o
mesmo material foi aplicado pela P2 junto à aluna com PC no decorrer das intervenções ocorridas individualmente.
O uso do recurso de TA permitiu que tanto a aluna com PC
quanto os demais colegas de turma participassem das atividades.
Isso garantiu as mesmas oportunidades de aprendizagem para todos os alunos presentes naquele espaço.
No decorrer das intervenções, foi possível observar a postura de P2 frente à aluna com PC. No início das atividades,
P2 não esperava pelo tempo de resposta da aluna e, muitas vezes, acabava realizando outro questionamento logo em seguida.
Mas, com as orientações e propostas de intervenções, o tempo
de espera de P2 diante da resposta da aluna aumentou. A professora, assim, procurou a motivar a aluna com PC durante a
realização da atividade.
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É primordial que o professor utilize estratégias que sejam
adequadas no auxílio à mediação entre o aluno com PC e a atividade que está sendo proposta, garantindo a participação do aluno
e favorecendo as ferramentas necessárias para ampliar suas habilidades motoras, comunicativas, perceptivas e sociais (PELOSI,
Para os alunos com PC, a acessibilidade ocorre se houver a
oferta de TA que atenda às suas necessidades e promova as mesmas
oportunidades de aprendizagem na realização das atividades que serão realizadas na classe comum. O recurso de TA se adapta às demandas apresentadas pelo aluno com PC, porém o recurso não garante a
aprendizagem desse aluno, sendo necessária a presença do professor
Assim, o uso dos recursos de TA, associado às estratégias,
são fundamentais para o sucesso na aprendizagem do aluno com
PC. Para isso, há necessidade de uma formação de professores especialistas e de professores de classe comum capacitados para o
Avaliação do uso do Recurso de TA

ção do recurso de TA sucedeu entre a professora da classe comum,
agente educacional e professora da Educação Especial. Três aspectos foram considerados: o planejamento elaborado em parceria; a
possibilidade de se pensar em conjunto o recurso confeccionado;
e a implementação desse recurso. No caso desse último aspecto,
se deu certo ou não a execução do recurso de TA na classe comum
posta fosse negativa, o que poderiam fazer para melhorar.
Os três aspectos foram considerados por todas as participara a qualidade no processo de ensino-aprendizagem para com
a aluna com PC, bem como para com os demais alunos. Também
de decisões mais assertivas e exitosas, contribuindo com a consprofessora da classe comum, P2:
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Trouxe sim, trouxe muito benefício, eles entenderam melhor a atividade, eles interagiram com
a T (aluna com paralisia cerebral), porque eles
todos entenderem as atividades. Mesmo com
aqueles alunos que eu percebo que têm mais
tenderem, porque o concreto facilitou bastante.
Todos eles puderam pegar os materiais e quando
eu entregava a folha para eles fazerem a atividade nem precisava explicar porque eles já tinham
entendido o que era pra fazer (P2).

Assim, foi possível observar que não foi somente a aluna
dade de alunos presentes naquele contexto. Dessa forma, “a inclusão procura assegurar o acesso, a participação e o sucesso de todas
as crianças e jovens em contextos regulares de educação e ensino,
combatendo-se deste modo qualquer forma de exclusão” (NUNES;
O trabalho entre o professor da classe comum e o da educação
especial não deverá ser de disputas e sim uma somatória de saberes
para que juntos possam elaborar práticas pedagógicas inclusivas.
Pensando nos alunos com PC, o planejamento em parceria
se faz necessário uma vez que a grande maioria desses alunos necessita de recursos de TA no decorrer de sua aprendizagem: “A
diversos aspectos necessários ao melhor desenvolvimento do alu-

A colaboração dos professores da Educação Especial com
os da classe comum é essencial. Isso deve ocorrer do planejamento, implementação e avaliação dos recursos de TA, às estratégias
sempenhos adequados dos alunos com PC regularmente matriculados e frequentando o ensino regular (CALHEIROS; MENDES;
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são sobre as estratégias que seriam implementadas; com a própria
intervenção em sala para o uso dos recursos propostos, e com a
avaliação do processo. O trabalho colaborativo foi considerado
positivo por todos os participantes.
se estudo tem papel importante no processo de escolarização do
aluno com PC. Juntos auxiliam uns aos outros no compartilhamento de saberes entre si e dividem responsabilidades sem invadir o espaço um do outro. Ninguém tem papel mais ou menos
importante nesse processo; pelo contrário, todos desfrutam das
mesmas incumbências tendo em vista o sucesso na escolarização
possível considerar os recursos de TA como estratégias potentes
para os alunos com PC.
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6
Uso de recurso de tecnologia
assistiva em proposta didática
para a planificação do conteúdo
de fotossíntese
Jacqueline Lidiane de Souza Prais
Katiane Pereira dos Santos
Adriana Fratoni dos Santos
Célia Regina Vitaliano

Introdução

Assegurar o direito de todos à educação é um direito inaisso, promover a aprendizagem dos alunos consiste em um movimento de luta pela implementação de uma educação inclusiva nas
A Educação Especial, para além de uma modalidade de ensino, é uma área que produz conhecimentos sobre o processo de
ensino e aprendizagem do seu público-alvo, a saber: alunos com
com transtornos globais do desenvolvimento; e aqueles com altas
os estudantes cegos que utilizam vias compensatórias para aprendizagem que não apenas a visão para participação efetiva nas atividades pedagógicas.

85

Jáima Oliveira . Regina Miura . Flaviane Freitas . Marília Blanco . Emely Oliveira (Orgs)

Para efetivação da educação inclusiva no contexto escolar,
são necessárias estrutura física acessível, formação dos recursos
humanos, adequação dos recursos didáticos e práticas pedagógicas
condizentes com as necessidades de aprendizagem dos estudantes
res para consolidação da educação inclusiva é a formação docente tendo em vista seu papel em organizar sua prática pedagógica
para promover as condições necessárias que assegurem o acesso à
aprendizagem a todos os alunos.
Partindo desse pressuposto, ressaltamos que a inclusão educacional exige dos professores a organização de atividades que
atendam às necessidades de aprendizagem de seus alunos, bem
como, selecionem, elaborem e criem recursos didáticos adequados
Nesse contexto, sublinhamos o uso da tecnologia como suporte e recurso didático na promoção de condições adequadas de
aprendizagem aos alunos. A Tecnologia Assistiva (TA) é uma área
de conhecimento, de caráter interdisciplinar, que oferece “produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços com a
lidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade
Com base nessa contextualização, buscamos subsídios teóricos e práticos que pudessem contribuir para o planejamento de
ensino visando a elaboração dos recursos didáticos a serem utilizados pelos professores em suas aulas que possam ser adequados aos
alunos públicos-alvo da educação especial ou não.
didática do Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) que
oferece subsídios para a elaboração de planejamentos de ensino que
almejam o acesso à aprendizagem de um maior número de alunos.
Para tanto, apresentamos neste trabalho uma proposta de
cias da Natureza nos anos iniciais do Ensino fundamental a partir
das contribuições do DUA. Nesse sentido, tem como ponto de
partida a necessidade de organizar o planejamento de ensino de
modo inclusivo, visando atender as necessidades de aprendizagem dos alunos cegos.
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de suportes para promoção da aprendizagem, entre eles, as contribuições da área da TA. De tal modo, objetivamos apresentar uma
possibilidade de representação do conteúdo, da elaboração e uso
de um recurso didático de baixo custo, utilização de tecnologia
como o vídeo com audiodescrição e de estratégias pedagógicas
adequadas para promover a aprendizagem dos alunos.
údo, o Braille e a audiodescrição, correspondem a recursos e esacesso à aprendizagem do conteúdo.
Para deixar claro as bases teóricas utilizadas, tanto na elaborado conteúdo previsto, apresentamos a seguir em que consiste o DUA.
Princípios do Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA)

No contexto da universalização do ensino, emergem inúmeras demandas ao contexto educacional. Entre elas, aquelas preocupações relacionadas à acessibilidade de um maior número de
alunos nas escolas. Somadas a isso, percebemos as inquietações
em torno da necessidade de um processo de ensino e aprendizatodos em suas singularidades.

blematizações, Anne Meyer e David Rose, além de um grupo de
pesquisadores nos Estados Unidos do Center for Applied Special
Technology (CAST), difundiram a concepção de Desenho Universal
para a Aprendizagem (DUA).
Meyer, Rose e Gordon (2002) defendem o conceito ampliado
de Desenho Universal voltado para a aprendizagem. Esta proposta
assume como princípios norteadores: (i) possibilitar múltiplas formas de apresentação do conteúdo; (ii) promover diversas formas de
ação e expressão do conteúdo pelo aluno; (iii) proporcionar vários
modos de aprendizagem e desenvolvimento, organizados pelo professor para os alunos, promovendo a participação, interesse e en-
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dagem nos primeiros anos de sua implementação enfatizou “[...] o
uso da tecnologia enquanto recurso facilitador do envolvimento
e da inclusão acadêmica de alunos com algum tipo de limitação”.
Assim, as tecnologias eram utilizadas em sala de aula visando proporcionar oportunidades de envolvimento e interesse pela aprendizagem que corresponde ao terceiro princípio do DUA. Por sua
vez, a ideia inicial foi reavaliada e atualmente a proposta didática
apresentada pelo DUA preconiza que “[...] as práticas pedagógicas
devem ser equacionadas de modo a permitir que alunos com diversas capacidades possam fazer parte da aprendizagem comum, não
mento de ensino subsidiado pelos princípios do DUA pode estar
na elaboração de páginas sobre o conteúdo trabalhado em forque “caso o ensino seja pautado em aulas expositivas, fornecer
aos alunos apresentações audiovisuais ou pequenos textos sobre
o assunto, porém deixar espaços em branco para que os alunos
ções que acharem relevantes”.
ensino exige múltiplas formas de representação relacionadas aos
conteúdos que se irá ensinar, múltiplas formas de ação e representação articuladas ao como se irá ensinar, e múltiplas formas de engajamento atreladas ao porquê e para que ensinar - consequentemente
para a aprendizagem pelo aluno. Estes pressupostos consistem em
objetivos e estratégias que dão alicerce para investigação do ensino
organizado para aprendizagem de todos pautados na perspectiva da
De tal modo, o DUA incide na constituição de princípios que
devem nortear a elaboração de objetos, ferramentas e processos
pedagógicos que visam acessibilidade para aprendizagem dos alunos de maneira inclusiva. Para a realização de atividades pedagógicas que subjazem as intenções inclusivas no contexto do ensino
regular, percebemos que os princípios norteadores do DUA envolvem a capacidade de planejar e avaliar a própria prática pedagógica
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DUA é, também, uma abordagem curricular, pois
[...] procura minimizar as barreiras à aprendizagem e maximizar o sucesso de todos os alunos e, nessa medida, exige que o professor seja
capaz de começar por analisar as limitações na
gestão do currículo, em vez de sublinhar as limitações dos alunos.

Neste trabalho, nosso enfoque é apontar que na medida em
que o planejamento docente está permeado por princípios inclusivos, ampliará as possibilidades de aprendizado por meio da plaaprendizagens de todos os alunos, de modo mais acessível para
Nesse sentido, na elaboração das atividades pedagógicas que
consideram os princípios norteadores do DUA, as possibilidades
de aprendizado são ampliadas. Uma vez que a organização do enzagem dos alunos ao tornar a aprendizagem mais acessível. Consequentemente, esses alunos saem fortalecidos e assegurados no
sicas para prática pedagógica inclusiva: o conteúdo está sendo
apresentado de diferentes formas? Durante a realização das atividades, são possibilitadas aos alunos diferentes formas de expressar aquilo que sabem ou que estão aprendendo do conteúdo? De
que forma é possível estimular e despertar interesse e motivação
para o envolvimento dos alunos?
Depreendemos que este desenho didático e pedagógico subsidia a elaboração e construção do planejamento e as atividades
condizentes com os modos diversos de aprendizagem apresentados pelos alunos em uma sala de aula.
Assim, neste capítulo, abordamos as contribuições do Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) no planejamento
ção dos conteúdos, com destaque para organização dos recursos
pedagógicos para o atendimento das necessidades educacionais
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especiais de alunos cegos. Delimitamos a pontuar o público de
alunos cegos incluídos no ensino regular, pois acreditamos que
suas necessidades de aprendizagem podem ser atendidas com a
aplicação dos princípios do DUA.
Sendo a apresentação de uma proposta didática, dedicamos
a descrição de procedimentos metodológicos subsidiados pela
abordagem do DUA que visam apontar os aspectos considerados
dades didáticas para o ensino de Fotossíntese a alunos cegos incluídos no contexto de sala de aula comum.
Encaminhamento metodológico

Planificação de conteúdo referente à
fotossíntese subsidiado pelo DUA

Tendo em vista as contribuições do DUA apresentadas anteriormente para o planejamento docente, nesta seção expomos
uma proposta didática com a construção de um recurso pedagógiproposta, Quadro 1 .
Quadro 1

Docente: Os autores

Data

Turma: 4º Ano

Nº de alunos PAEE

Nº de alunos: 20

Conteúdo: Fotossíntese

: Descrever o processo de Fotossíntese.
Encaminhamentos Metodológicos:
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1ª Etapa:
Possibilitando
múltiplas formas
de apresentação do
conteúdo (Princípio
tigando a participação, interesse e
engajamento
(3º Princípio
do DUA)

Organize as carteiras em forma de “U” em oposição ao quadro negro. De tal modo que o professor possa se deslocar
com o apoio dos colegas que estão sentados ao lado.
Ao iniciar a aula o professor deve esclarecer que seu objetivo é que eles entendam o que é Fotossíntese.
Em seguida, questione: vocês já ouviram falar de fotossíntese? O que será que é? Alguém tem alguma ideia do
que estou falando? Esse levantamento de hipóteses será
registrado no quadro (todas as ideias que forem registradas devem ser anunciadas em voz alta) para que após a
mação ou refutação.
Logo após leve os alunos próximos a uma árvore (preferencialmente no pátio da escola). Por conseguinte, o professor fará os seguintes questionamentos aos alunos: Se a
alimentos, assim como nós e como os animais, como será
que ela faz para se alimentar?
Observação: Com base nas respostas dos alunos, o professor pode fazer outros questionamentos de modo a recapitular conteúdos já trabalhados sobre os vegetais, antes de
apresentar o conceito de Fotossíntese.
Em seguida, solicite que os alunos toquem e sintam as
partes da árvore. A medida que os mesmos apalpam
cada parte da árvore, o professor pode recordar o nome
de cada uma delas.
Importante

e oportunizar ao aluno cego que expresse suas deduções,
seja conduzido para o pátio com segurança e perceba no
momento de tocar na árvore, cada parte da planta envolvida no processo de fotossíntese.
: Após vivenciado este
momento, o professor deve retomar o problema levantado
inicialmente (Como a planta faz para produzir este alimento se ela não consegue se locomover?) e esclarecer
que, na verdade, as plantas assim como os seres humanos precisam se alimentar e que este alimento tem o nome de glicose
(açúcar). Elas precisam realizar um processo que chamamos de
Fotossíntese.
Aspectos de condições: Para obter este alimento, ao contrário dos animais e os seres humanos, a planta não pode
se locomover, por isso precisa retirar os “ingredientes”
para produzir seu alimento dos elementos naturais que
estão à sua volta: a água, o ar, o sol e o solo. Cabe ao professor recordar que, para que este processo de produção
de alimento aconteça, cada parte da planta (raiz, caule,
Observação: voltar à sala de aula para continuação da ex-
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:
Promovendo diversas formas de
ação e expressão
do conteúdo pelo
aluno (Princípio

Após esta explanação, explicar que a partir daquele momento
os alunos iniciarão um processo de registro diferente para que
possam visualizar bem melhor cada etapa da fotossíntese.
Completar explicando que este registro será realizado a partir
de um pedaço de papelão recortado em forma de retângulo (meuma “folha de registro” em que será colocado tudo o que aprenderem em relação ao processo de Fotossíntese.
Registro de uma planta: Separar os alunos em grupos de no
máximo 4 alunos e disponibilizar a cada grupo: um pote com
sos, previamente cortados (para representar as raízes); papel
altura por 6 de largura ou na forma de troncos de árvores
(para representar o caule); EVA liso e verde (previamente
cortados em forma de folhas para representá-las no registro);
papel camurça vermelho (previamente cortado no formato de
rizado, previamente cortado (para representar os frutos).
É essencial orientar os alunos para que se ajudem e a partir
do momento que for solicitado a eles pegar algum material,
que parem e sintam as texturas de cada um deles. No grupo
onde o aluno cego estiver, solicitar que o grupo o auxilie na
manipulação dos materiais.
Logo após, solicitar aos alunos colocarem cola nas extremidades do material, dosando a quantidade necessária para colagem.
E à medida que forem dadas suas orientações, que os alunos
montem a árvore com bastante atenção em suas explicações.
Montando a planta: Explicar que para realizar a fotossíntese, a
planta absorve pelas raízes água e nutrientes.
Neste momento, pedir para que os alunos colem o solo (o pó
de serra) e as raízes (as tiras de barbante) na parte inferior
do papelão (usar bolinhas de EVA liso azul). Para represen-

de modo a apresentar o sentido em que o nutriente é absorvido pela planta.
Explique que a água e os sais minerais são transportados da
raiz até as folhas (onde ocorrerá a última etapa da fotossíntese) e que o caule serve de “caminho” para que estes elementos
cheguem às folhas.
Nesta etapa, oriente os alunos que peguem o EVA texturizado recortado e o cole acima dos barbantes (das raízes) para
seguir para a última etapa deste processo.
planta e colocar legenda em Língua Portuguesa e Braille) e
também absorve a energia da luz do Sol (usar forma de círlaminado dourado).
Além disso, as folhas das plantas são pequenas fábricas de
açúcar (colar areia nas folhas). E cada folha também libera um
Portuguesa e Braille).
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A partir deste momento, solicite aos alunos que colem as folhas nos galhos que estão acima do caule.
Nesse sentido, todas as plantas precisam dos nutrientes do
solo, da água e da luz para realizar a fotossíntese a partir do
gua Portuguesa e Braille), usando energia luminosa, absorvendo água e os nutrientes do solo.
passem a mão por todo o trabalho e sintam cada etapa da
fotossíntese que fora explicada.
Depois, solicite que, em grupo, montem a legenda de suas
Em suma, os materiais a serem utilizados individualmente
por cada aluno:
turizado vermelho, EVA laranja texturizado, EVA liso preto,
papel laminado dourado,
Obs.: Na falta, algum material pode ser trocado por outro de
texturas diferentes como, papéis de seda, celofane, papéis onque estimulem a percepção tátil das diferenças existentes entre as partes da árvore envolvidas no processo de fotossíntese.
Síntese da explicação do conteúdo

Colagem de todas as peças, retomada oralmente de todo
representados no material confeccionado. Inserir todas as
legendas, Figura 1
Figura 1

Fonte: Centro de Apoio Pedagógico para atendimento
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3ª Etapa:

Possibilitando múltiplas formas
de apresentação do conteúdo

4ª Etapa:
Promover diversas formas de ação
e expressão do conteúdo pelo aluno
(Princípio I do DUA) e proporcionar
vários modos de aprendizagem e
desenvolvimento organizados pelo
professor para os alunos promovendo
a participação, interesse e engajamento na realização das atividades
pedagógicas (Princípio 3 do DUA)

- Apresentação de vídeo com audiodescrição. Caso não for possível ou não
estiver o vídeo, o professor pode ir descrevendo oralmente as cenas.
Estes vídeos poderão ser passados, porém cabe ao professor narrar tudo o
que o mesmo mostra para que o aluno
cego consiga compreendê-lo.
Estes vídeos trazem a síntese do que
fora explicado e construído.
Observação: se for constatado que os
alunos não se apropriaram dos conceitos, serão entregues palavras-chave (legendas em Língua Portuguesa e Braille)
para que eles construam um mapa conceitual em pequenos grupos.
oralmente o processo de fotossíntese
utilizando o material que foi
confeccionado.
Observação: o professor deve ir pontuando questões norteadoras e registrando as respostas de cada aluno ou
pedir para que os alunos respondam
por escrito uma explicação sobre o
material que ilustra o conteúdo estudado na aula.
2. Para que serve isso?
3. O que está acontecendo aqui?
4. Como isso ocorre?
A partir disso, pedir aos alunos registro
escrito dando resposta à seguinte questão: o que é Fotossíntese?

Referências

KIMMELMAN, P.

(Coleção

TOTTI, O. H. O processo e a importância da fotossíntese. Projeto audioviSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO. Coordenadoria de Educação. C4 – Cenário Carioca

Fonte:

Salientamos que o processo de aplicação dos princípios do
DUA precede a necessidade de pensar os recursos necessários ou
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adequados acessíveis para se trabalhar os conteúdos. Em especial,
esclarecemos que esta proposta de planejamento se constitui em
uma das possibilidades de aplicação dos princípios do DUA no
planejamento do conteúdo referente à Fotossíntese e que inúmeras outras possibilidades podem existir. Destacamos, no entanto,
que nesse planejamento, além dos recursos acessíveis, também
foram previstas possibilidades de interação social entre o aluno
cego e o grupo de alunos, do envolvimento de todos na mesma
tarefa, bem como em tornar a aprendizagem ativa. Os alunos pupresentar os conteúdos aprendidos.
Dessa maneira, a primeira etapa da implementação do plano de
aula, organizado pelo professor e subsidiado pelos princípios do DUA,
é selecionar quais materiais serão utilizados para construção dos recursos didáticos e levá-los para aula na elaboração junto com os alunos.
Nesse momento, o professor pode, entre outras possibilidades,
pesquisar o suporte que a TA possa oferecer para agregar em sua aula
elementos de acessibilidade à aprendizagem como a metodologia de
ensino e as estratégias de orientação durante a atividade. Algo como a
audiodescrição do vídeo que será utilizado para explicação do conteúdo e os produtos que podem ser empregados na confecção do recurso
pelo aluno envolvendo texturas e formas diferentes.
Por conseguinte, a aula, organizada em etapa, está organizada
para contemplar os princípios do DUA em sua implementação em sala
sibilidades que podem ser utilizadas pelos professores, Assim,
enquanto o professor explica como acontecesse o processo de fotossíntese, ele vai organizando as legendas (materiais que podem
representar esses elementos) e sistematizando a partir das explicações que vai fazendo do conteúdo (ver Figura 1).
dem ser utilizados e reutilizados em outras oportunidades para
possibilidades. Além disso, o professor pode elaborar outros recursos que possibilitem aos alunos visualizarem melhor o conteúdo a
ser ensinado, de modo que grande parte dos órgãos do sentido seja
requisitada, sem a exclusividade da visão.
avaliação da aprendizagem e do ensino, à seleção de atividades que
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possam incluir interações físicas utilizando tanto recursos de alta
tecnologia quanto ferramentas didáticas não tecnológicas.
De tal modo, “o recurso educacional tecnológico não é um
acessório de “embelezamento” da prática pedagógica, mas sim um
meio ou recurso que possibilita e potencializa a aprendizagem de

para que o aluno consiga demonstrar os conhecimentos aprendidos. É saber prover aos alunos
oportunidades para que possam demonstrar o
que sabem por meio de atividades diferenciadas ou criações, podendo incluir ações físicas,
meios de comunicações, construção de objetos, produção escrita, entre outros (ZERBATO;

Ressaltamos que os princípios do DUA preveem a autonomia
e a liberdade do professor em como ele irá organizar as atividades a
serem realizadas. E contribuem ao indicar a ele possiblidades para
que possa agregar ao seu fazer docente, para que contemple o DUA
e satisfaça a aprendizagem de um maior número de alunos.
Considerações finais

quisa: De que modo os princípios do DUA podem ser explicitados na elaboração de materiais didáticos para a inclusão? Como
principais resultados e discussões, ressaltamos que a medida que
o professor reconhece as singularidades do processo de aprendizagem de cada aluno e aplica os princípios do DUA em sua turma,
a aprendizagem de todos os alunos é possibilitada e, assim, a verdadeira inclusão é concretizada. Somados a isso, os recursos didáticos indicados possibilitam ao professor perceber que é possível
elaborar materiais inclusivos que contribuam para o envolvimento
de todos os alunos no processo de apropriação do conteúdo.
Diante desses elementos, percebemos que a organização da
atividade de ensino, subsidiada pelos princípios orientadores do
dagógicas, as intenções e práticas condizentes com o movimento
da educação inclusiva; ou seja, visa a assegurar o direito de todos
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à educação por meio de um ensino organizado que satisfaça às necessidades de aprendizagem dos alunos.
O modo com o qual o professor sistematiza o processo de ensino e de aprendizagem para que o conteúdo seja apresentado de
maneiras diferentes e para que o aluno possa representar sua aprendizagem em formatos diversos. Ao mesmo tempo, ele oferece condições adequadas para que haja interesse e engajamento durante a realização das atividades que podem minimizar as barreiras da inclusão
dos alunos no contexto regular de ensino, bem como maximizar as
potencialidades dos discentes em seu processo de aprendizagem.
Nesse sentido, além de consistirem em recursos pedagógitações do conteúdo; a apropriação de conteúdos curriculares pelos
além de promover a participação e o envolvimento dos alunos durante toda a realização da atividade proposta. Reconhecemos que
os alunos são diferentes e apresentam modos diferentes de aprender um conteúdo e, dessa maneira, havendo ou não alunos com de-

nal que almeja ser inclusivo.
Depreendemos que a maneira como se realiza a articulação
dos Princípios do DUA com o uso das tecnologias no processo de
ensino e aprendizagem, possibilita e potencializa a construção de
um processo pedagógico inclusivo ampliando as oportunidades de
Consideramos que a proposta do DUA se alinha às propostas
desenvolvidas pelo campo da TA em função de visarem o mesmo
propósito: tornar acessível o processo de aprendizagem dos alunos
e melhorar sua qualidade de vida. De tal modo cabe distinguir que
os recursos e estratégias de TA visam o atendimento individual e
o DUA o atendimento do aluno público-alvo da educação especial
no coletivo com o coletivo.
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7
Tecnologia assistiva e tecnologias
da informação e comunicação no
contexto escolar inclusivo: uma
revisão integrativa
Andressa Mayra de Lima Busto
Flaviane Pelloso Molina Freitas
Natalia Nakano

Introdução

O desenho universal para a aprendizagem, mundialmente
discutido devido à alteração do papel da escola na sociedade atual,
corresponde a um conjunto de estratégias para reduzir as barreiras
e facilitar o acesso de todos os alunos ao currículo objetivando gaDiversas leis e diretrizes vigoram no Brasil para garantir
que o atendimento educacional supra as necessidades de todos os
alunos. No entanto, a literatura nacional evidencia obstáculos na
aplicação das leis na realidade escolar do País, sendo o despreparo dos professores, a falta de recursos e serviços especializados as
com necessidades especiais em sala de aula comum (LOUREN-
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Com relação aos recursos e serviços especializados para auxiliar o acesso do aluno com necessidades especiais ao currículo,
nal de recursos e serviços que contribuem para desenvolver ou amquentemente promover vida independente e inclusão” (BERSCH,
Assistiva na escola tem por objetivo efetivar a participação do aluJá as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) têm
papel de relevância no ambiente educacional facilitando potencialmente a interação entre o professor e o aluno junto à exploração de recursos didáticos inovadores, bem como possibilitam
ção de informações atualizadas. As TIC são consideradas catalisadoras de transformações na educação, tanto para ensinar quanto
para aprender (MOROSOV, 2008). São também um grande instrumento a ser utilizado em favor de uma sala de aula mais dinâmica,
democrática e atrativa, além de possibilitar a transformação do espaço escolar para a inclusão de todos em sala de aula (MIRANDA;
Nesse universo, o principal objetivo deste capítulo é fornecer
um panorama sobre os principais recursos de Tecnologia Assistiva
sos de baixa e alta tecnologia e o uso das Tecnologias da Informação
e Comunicação (TIC) utilizadas no contexto da Educação Básica.
Método

Na intenção de atender ao objetivo proposto, desenvolveu-se
se buscou obter informações sobre o assunto investigado por meio
das publicações acerca do tema. Este estudo optou por uma revisão
integrativa de literatura, pois possibilita a síntese do conhecimento sobre o tema de forma sistematizada e a análise e discussão de
resultados de estudos de outras áreas que podem ser trazidos para
as áreas da Educação (SILVEIRA; GALVÃO, 2005) com foco na inclusão escolar. Como o próprio nome sugere, a pesquisa integrati100
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va tem por objetivo integrar as opiniões, ideias e conceitos provenientes dos estudos levantados. A revisão integrativa possibilita,
portanto, a aproximação do pesquisador da problemática do estu-

A busca teve como bases a Biblioteca Scielo (
tronic Library Online), a base Eric (Education Resources Information
Center
e dissertações, nos últimos dez anos. Porém considerou-se tampara a discussão.
Os seguintes descritores foram utilizados e combinados nas
bases mencionadas em português e inglês: TIC; Tecnologia Assistiva; Alta Tecnologia; Baixa Tecnologia; Educação Especial; e
Inclusão Escolar. Após o levantamento nas bases, em um primeiro momento, os textos foram analisados em seus títulos, palavrasforma, ao tema investigado. Alguns trabalhos foram excluídos, pois
a menção ao uso da tecnologia não era aplicada à educação especial ou inclusão escolar, e o estudo não havia sido realizado com
crianças em idade escolar ou ensino fundamental, estando assim
fora do escopo almejado por esse levantamento.
Com a conclusão dessa primeira etapa, os textos que compuseram o corpus da pesquisa foram lidos na íntegra e os pontos fundamentais para o estudo encontram-se descritos e analisados nos
resultados a seguir expostos, tendo por divisão didática subtítulos
das três categorias da pesquisa: recursos de baixa tecnologia; recursos de alta tecnologia; e tecnologias da informação e comunicação.
Recursos de baixa tecnologia

Sabe-se que por meio do recurso de TA a escola pode reduzir
tarefas do dia a dia incluindo a realização das atividades escolares
e permitindo a interação por meio da comunicação alternativa com
-

10 1

Jáima Oliveira . Regina Miura . Flaviane Freitas . Marília Blanco . Emely Oliveira (Orgs)

Bersch (2008) estabelece categorias relacionadas à TA, sendo
elas: a) Auxílios para a vida diária e vida prática; b) Comunicação
aumentativa e alternativa; c) Recursos de acessibilidade ao computador; d) Sistemas de controle de ambiente; e) Projetos arquipostural; h) Auxílios à mobilidade; i) Auxílios para cegos e para
pessoas com visão subnormal; j) Auxílios para pessoas com surdez
pode variar de tecnologia baixa ou alta (COOK; HUSSEY, 2002).
para indivíduos com limitações funcionais, pois promove o auxílio
para superar barreiras de mobilidade e comunicação e proporcioos recursos de TA de baixa tecnologia encontrados por Françani,
b) Pranchas imantadas; c) Pulseiras de peso; d) Figuras e letras de
isopor imantadas ou com velcro; e) Cadeiras adaptadas; f) Mesas
com recorte; g) Caderno adaptado para Comunicação Alternativa;
xiliares de preensão; l) Cadeira para banho; m) Mouse adaptado.
uso de recurso de TA na escola para ampliar as oportunidades do
estudante em frequentar tarefas nesse contexto e, a partir de suas
habilidades, ter um melhor desempenho. Com enfoque no uso de
recurso de TA, os estudantes obtiveram destaque nas categorias
duo, tendo como exemplos as bengalas, muletas, andadores, carrinhos, cadeiras de rodas, cadeiras de banho ou quaisquer recursos
ou estratégias usados para melhorar a mobilidade pessoal e poo uso de recursos de mobilidade e mobiliários adaptados, todos
recursos de baixa tecnologia.
pelos participantes, além do mobiliário adaptado, estão a comunider pessoas sem oralidade, sem escrita funcional ou em defasagem
entre sua necessidade comunicativa e sua habilidade de oralizar
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ou escrever. Alguns dos exemplos utilizados: pranchas de comutre outros. Também houve destaque para os recursos de acesso ao
reconhecimento de voz; ponteiras de cabeça por luz entre outros.
participação independente nas atividades que venham a favorevida diária, educação e trabalho. São recursos utilizados para se
alimentar, cozinhar, vestir-se, tomar banho, fazer compras, trabalhar, estudar, e executar necessidades pessoais. Alguns exemplos:
desenhadas para facilitar o vestir e despir; abotoadores; recursos
para transferência; barras de apoio; materiais escolares como lápis
adaptado, tesoura adaptada entre outros.
evidenciam que o recurso de TA possui em cada solução relevante
sim, não se possui um padrão de projeto ou uma lista de produtos
indivíduo. Além disso, o projeto precisa ser funcional, adequando
se à situação real como a forma do corpo, a postura, os padrões de
espasticidade, da gestualidade etc.
alguns recursos de TA de baixo custo utilizados em uma instituição de educação especial, sendo eles: a) Prancheta para cadeira de
rodas; b) Adaptador para lápis; c) Adaptador de copo; d) Calha para
jogar bola; e) Tesoura autotensionada; f) Tesoura com uso auxiliar;
g) Painel de comunicação alternativa e aumentativa; h) Colher emborrachada; i) Jogos diversos; j) Apoio de pés etc. Essas demandas
por recursos de TA de baixa tecnologia desenvolvidos na instituirios, seja na maior independência das atividades da vida diária ou
10 3
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no auxílio ao processo educacional, bem como no ganho da autoestima dos educandos. A pesquisa demonstrou-se satisfatória quanto ao desenvolvimento de produtos que são executados a partir de
tecnologias e materiais de baixo custo.
Quanto aos auxílios para cegos e para pessoas com visão
subnormal, todo recurso que potencialize o funcionamento visual
do indivíduo com baixa visão em suas atividades diárias é caractedos faz uso de recursos ópticos para longe. Desses, quase a totalidade faz uso de óculos e o restante faz uso do sistema telescópico.
Também o uso de recursos ópticos para perto foi muito evidenciado, sendo que grande parcela usa somente óculos para perto, mas
com baixa visão utilize também outros recursos que favorecem o
que disposto no material de leitura aumenta o contraste (GASPAditiva encontram-se como exemplos clássicos de TA para surdos.
São aqueles produtos que utilizam luzes ou vibração em apoio a
aparelhos que fazem uso de som como campainhas, despertadores
para a área da surdez, sendo eles: a) Aparelhos de ampliação sonora
individual; b) Sinalizadores domésticos de som (campainha, tele-

A autora defende o uso da LIBRAS (Língua Brasileira de
Sinais) como ferramenta de recurso de TA para surdos. Porém,
não elimina nenhuma proposta de utilização dos recursos tecnológicos para correção da perda auditiva ou a reabilitação das
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rém, um pouco de cautela em relação à concepção de uma língua
apenas como um recurso.
Recursos de alta tecnologia

A literatura demonstra uma grave problematização na dialunos que possuem disfunções motoras mais severas, como ocorre
ao usufruir de recursos de alta tecnologia, ou seja, equipamentos
No mercado nacional, as informações sistematizadas por recursos de Alta-Tecnologia Assistiva são escassas. Lauand (2005) e
sites de Tecnologia Assistiva e, a partir desse panorama, elencaram
os recursos que produzidos no mercado nacional e internacional podem ser utilizados no ambiente educacional. Esses recursos são clasinput (entrada de informação); output
Os recursos de entrada e saída de informação são os mais
encontrados no mercado nacional. Em sua maioria, estão: teclados
adaptados; mouses especiais; acionadores; e monitores especiais.
São considerados recursos de entrada de informação aqueles que
permitem seleção direta ou indireta de uma função determinada no
computador. Nessa categoria, são encontrados: teclados sensíveis ao
diferenciação da disposição das teclas; teclado confeccionado em
material emborrachado; teclado projetado a laser em caderno digital.
Teclados adaptados

Os teclados adaptados são usados para desenvolver e apri-
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recursos relativamente básicos no uso de computadores e para aupre estão disponíveis na escola ou na sala de recursos multifuncionais. Portanto, a habilidade de professoras na utilização desses
fessores de sala multifuncional. Observou-se que, antes do curso,
passaram a usar o recurso.

Figura 1 - Braille Note

Figura 2 - Teclado de membrana programável
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ções de tamanho e disposição de teclas que podem ser em ordem
alfabético ou formato QWERTY, teclado Braille (Figura 1 ) ou uso
de adesivos em Braille para teclado padrão), quando o aluno tem
redução da força em membros superiores, existe a opção de teclado
que funciona com um leve toque, sendo este compatível com todos
os sistemas operacionais.
Um modelo de teclado que se adapta a diferentes necessidades seria o ideal para o ambiente escolar. O teclado expandido IntelliFigura 2 )2, por exemplo, possui sete lâminas e a cada troca
Mouses

Assim como o teclado, os mouses são recursos de entrada de
informação. Existem mouses com três teclas grandes, com dois roletes, e controlados pelos pés. Os Foot Mouses possibilitam o movimento do cursor com o pé, podendo ser composto por um pedal
ou dois (um para controle do cursor e outro para o clique do botão).
Uma alternativa para os casos em que os movimentos dos membros
superiores e inferiores estejam comprometidos é o mouse controlado pela boca (Figura 3)3 com o sistema Sip-N-PufF (sorver e soprar),

Figura 3 - Mouse controlado pela boca
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um imã implantado na ponta da língua e sensores localizados em
quisa esse recurso ainda não se encontrava em comercialização. O
dispositivo para controle de smartphone, sendo efetivo, porém
mais lento por falta de preparo dos participantes.
O equipamento mais comercializado no mercado nacional
são os acionadores. Estes podem ser acionados por pressão, alaúltimos recursos citados ainda não possuem produção do mercado
Recursos de output

os recursos de output são equipamentos de apoio, como o monitor e a impressora. E não foram encontradas novas tecnologias
além das telas sensíveis ao toque que podem ser encontradas em
vidro ou acrílico, em tabletes ou monitores, comercializados de
diversos tamanhos.
Softwares especiais

Os
especiais são processadores de informação que
permitem ao usuário desempenhar as funções do computador de
recursos mais utilizados no ambiente educacional são aqueles que
permitem o desenvolvimento da comunicação do aluno e sua maior
sos de tecnologia adquiridos pelas escolas, entre eles o Dynavox,
cally Pro
ca o uso de alguns recursos para melhorar seu desempenho no campo computacional. Entre eles estão: o Dasher, um teclado virtual
que possibilita a seleção de letras pelo mouse; o HeadMouse que,
por meio de movimentos da cabeça (Figura 4)4 e expressões do rosto
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da função; o Motrix que permite que o usuário utilize o computador
por meio de comando de voz; e o Plaphoons que permite a comunicação do usuário por meio de frases prontas na tela do computador.

Figura 4 - Mouse por movimentos da cabeça

cional quanto internacional, estudos sugerem que a falta desses recursos nas escolas e o despreparo do professor para lidar com essa
tecnologia impossibilitam a implementação desses recursos em
colas possuem recursos humanos para uso de Tecnologia Assistiva

Tecnologias da informação e
comunicação no contexto escolar

O uso das TIC tem se consolidado como elemento fundamental na vida cotidiana das pessoas, no desenvolvimento humano
e também na educação. Sua universalização ultrapassa os limites
do foco na informação para abranger as áreas da Educação Especial, para se tornar um facilitador na comunicação, um instrumento para melhora cognitiva e processamento do conhecimen10 9
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to (CULLEN; RICHARDS; FRANK, 2008; DRIGAS; KOKKALIA;
Em um estudo realizado no Peru (VÉRTIZ-OSORES et al.,
aplicadas no currículo escolar para o desenvolvimento das habili-

TIC melhorou as habilidades desses alunos, em especial em lógica
matemática, comunicação e ciências sociais. Foi enfatizado pelos
senvolvimento das habilidades sociais dos alunos avaliados, uma
vez que a interação social foi facilitada por meio de redes virtuais
no contexto familiar e da instituição educacional.
Ainda de acordo com o estudo, o uso das TIC motivou os
alunos a interagir com seus pares e a consolidar métodos de aprendizagem. Contudo, embora as interações virtuais tenham sido encorajadas pelos professores, alguns desses não as utilizaram por
falta de conhecimento da ferramenta.
Com relação à interação dos alunos e entre eles, na Grémemória, centralizado em aprendizado colaborativo e em outras
aplicações de TIC, concluiu que não apenas as TIC, mas as redes
êm importante papel na
criação de um ambiente de aprendizado colaborativo (DRIGAS;
tância desses recursos por permitir que as crianças explorassem
o mundo virtual, usassem a imaginação e compartilhassem suas
opiniões com outras crianças. Além disso, relataram a importância da aplicação de instrumentos de diagnóstico para direcionar
o emprego de diferentes estratégias de TIC, uma vez que esclareceram sobre as diferenças de aprendizagem das crianças e quanto
os instrumentos de intervenção de TIC poderiam facilitar as atividades diárias das crianças.
-
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motoras têm mostrado que as expectativas dos pais estão relacionadas com a melhora nas habilidades das crianças e nas oportunidades de inclusão. Nesse sentido, os computadores e as TIC trazem esperança para essas crianças e seus pais, especialmente com
relação à comunicação e igualdade de oportunidades (BRODIN;
LINDSTRAND, 2008).
Os pais se queixaram sobre a falta de conhecimento dos professores sobre as TIC e o lento desenvolvimento do uso das TIC
nas escolas, uma vez que isso afeta a qualidade do ensino-aprendizagem. Eles culparam a escola por negligenciar a atualização do
conhecimento e treinamento dos professores. Por outro lado, o estudo encontrou pais que estavam interessados em aprender sobre
vam que a escola organizasse essas atividades pra eles.
como qualquer outra criança, exceto pelo fato de ter problemas
de mobilidade. E se considera como uma pessoa com habilidades e possibilidades.
Sua perspectiva com relação ao computador e as TIC é a de
que estas possibilitam oportunidades com relação à informação,
pois, assim, conseguia fazer e enviar suas tarefas, além do importante papel no lazer em casa. Porém, a dimensão social não estava
presente da mesma forma que para os outros alunos, uma vez que
ele não tinha acesso à alta tecnologia, como computador ativado por voz, telas adaptadas ou teclados acionados pelos pés. Enquanto para muitas crianças a Internet é usada para comunicação
as mãos, como Adam, o recurso é limitado. Adam relatou preferir
o telefone ao e-mail ou chat online, e sua participação em games
online era restrita, pois ele podia ler o que os outros escreviam,
mas não participava ativamente.
ciência motora eram geralmente contempladas com as novas tecnologias nas escolas públicas da Suécia. Mas a realidade mostrou
que as escolas estavam organizando essas crianças em pequenos
grupos de aprendizagem ao invés de incluí-las nas salas regulares
professores devem buscar capacitar-se para utilizar computadores
e as TIC considerando que são ferramentas educacionais. Portan11 1
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to, devem ser capazes de explorar o potencial educacional da tecnologia para ajudar todas as crianças.
Nesse contexto de instrumentalização de alunos e professores, o estudo que analisou o Programa um Computador por
Aluno (Prouca5) (realizado em nove escolas de Goiânia por meio
do com a política pública de inclusão digital via ambiente escolar (que tinha como objetivo diminuir as desigualdades sociais),
tinha problemas estruturantes na gestão de seus processos e na
formação dos professores. Portanto, meros reajustes ou adequações desses aspectos não poderiam garantir igualdade de oportunidades para essas crianças.
Observa-se que os estudos, na sua maioria, mencionam o
treinamento dos professores como sendo crucial para desenvolver
o uso das TIC nas crianças com necessidades especiais. Um estudo
realizado por meio de questionários examinou a percepção da auto
uso das TIC no ensino de ciências. O estudo também coletou os
resultados da performance dos alunos com necessidades especiais
antes e após o treinamento com as TIC. O estudo concluiu que a
necessidades especiais.
Além disso, os professores participantes que receberam treiaula de ciências do que o grupo que não recebeu treinamento. Os
resultados da investigação sugerem que o conhecimento e as crenuso dessas na sala de aula.
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Considerações finais

Desenvolvimentos recentes na educação de crianças com
necessidades especiais que incluem o uso de tecnologias, de maneira geral, consideram-nas como um instrumento para promoção
do conhecimento e do aprendizado, além de melhorar a interação
tecnologias podem trazer benefícios quando apropriadas de acordo com as demandas da criança, e, portanto, com a importância
da utilização de instrumentos para avaliação de tecnologia, seja de
baixa ou alta tecnologia.
Evidencia-se que o uso de Tecnologia Assistiva de baixo
reiras de mobilidade e comunicação e proporcionar a inclusão.
Os recursos de TA de baixa tecnologia desenvolvidos apresentam
benefícios aos seus usuários como maior independência das atividades da vida diária, auxílio ao processo educacional, bem como
no desenvolvimento da autoestima. Comprovou-se satisfatório e de
grande utilidade o desenvolvimento de recursos de TA que é executado a partir de tecnologias e materiais de baixo custo.
Quanto ao uso de altas tecnologias como recursos de Tecnologia Assistiva, é necessário maior divulgação e disseminação de
informações sobre estes recursos. Deve ser instigado o aumento da
busca e implementação desses recursos no ambiente educacional,
trazendo para o mercado maior competitividade e investimento
para esse setor no território nacional.
Novas pesquisas sobre a capacitação dos profissionais
e a sistematização para o uso dos recursos de alta tecnologia
possibilitarão aplicação adequada e efetiva para aumentar a independência e inclusão de alunos com comprometimentos motores graves. E fornecerão, por sua vez, oportunidades para o
acesso educacional.
A escola para todos deve preparar todas as crianças para o
futuro. E, principalmente, as crianças com necessidades educacionais especiais precisam conhecer e saber como utilizar computadores e as TIC tanto na escola quanto em casa para seu lazer.
Dessa maneira, recursos precisam ser alocados para essas crianças e suas escolas para viabilizarem o treinamento de professores
e também de pais. Espera-se que, assim, a vida dessas crianças
11 3
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possa ser facilitada no seu cotidiano e no brincar e estudar. A
pesquisa, que buscou responder se as TIC e os recursos de TA
podem dar oportunidades iguais a todas as crianças, concluiu
que sim, pode. Contudo, para que isso ocorra, é necessário que
as pesquisas em TIC e em recursos de TA sejam aumentadas e
consideradas prioridade.
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8
O desenvolvimento de conceitos
por crianças cegas: um relato
de experiência
Flavia Daniela dos Santos Moreira
Cátia Crivelenti de Figueiredo Walter

Introdução

acuidade visual, de modo que será considerado cego aquele com
reção, ou aquele que tenha campo visual restrito e um ângulo de 20°
mesmo que dizer que ela tem que se colocar a uma distância de
20 pés para enxergar algo que uma pessoa considerada com visão
normal enxerga a 200 pés. A restrição do campo visual restrito a
ra, mesmo com boa acuidade visual na área que pode enxergar;
pois esta restrição visual impossibilita que a visão seja utilizada
para as habilidades comuns da vida como ler, escrever ou dirigir
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As pessoas com baixa visão são aquelas com acuidade visual
-

cega quando necessitar do Sistema Braille como recurso para atingir seus objetivos de aprendizagem. E no caso da criança com baixa
visão, é necessário lhe oferecer oportunidades para utilizar recursos que favoreçam o seu desempenho escolar como lentes, iluminação ou caracteres ampliados. No que se refere ao desenvolvimento
2
, acreditava-se ser semelhante ao
das crianças com desenvolvimento típico3, porém seguindo um ritmo diferenciado (CUNHA; ENUMO, 2003). No caso das crianças
seu sistema sensorial visual acarretavam danos irreparáveis ao seu
Masini (2003) considera que o educador pode contribuir para
orientações que propiciem o seu “surgimento” ou “renascimento”,
ou seja, o professor deve estar sempre atento em relação à forma
como “a criança percebe e explora o que a cerca, organiza o que
apreende, e comunica-se com os outros e com o meio (...)” onde está
siste em impulsionar o seu aprendizado a partir de práticas educacionais voltadas para as suas condições, isto é, consiste em elaborar
um trabalho que leve em conta aquilo que diferencia esta criança das
outras e não através de um programa baseado em conteúdos visuais.
denominou como “enfoque diferencial”. Este enfoque considera
as potencialidades da criança para, a partir das suas característi-
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cas, elaborar programas de intervenção que otimizem o seu desenvolvimento. Contrariamente a este enfoque, há outra perspecsua idade cronológica, com a criança que enxerga. Trata-se do
(CUNHA; ENUMO, 2003).
Em vez de considerar as reais capacidades de desempenho
das crianças para, a partir das suas peculiaridades, elaborar um
programa educacional que potencialize o aprendizado de todos os
alunos, o enfoque comparativo faz comparações entre quem enxerga e quem é cego ou apresenta baixa visão. Por isso, este enfoque é
preterido em relação ao enfoque diferencial, o qual mostra-se mais
vantajoso por considerar o ritmo, as características e as potencialidades de cada criança.
É indiscutível que um bom programa de educação infantil
traz inúmeros benefícios para qualquer criança. A esse respeito,
sos que podem contribuir para o desenvolvimento e educação de
pessoas cegas ou com baixa visão, talvez os mais relevantes sejam
os recursos didáticos.
cursos físicos que podem ser utilizados em todas as disciplinas e
ensino e aprendizagem. Tais recursos podem ser naturais (elementos disponíveis na natureza: pedra, água, terra etc.), pedagógicos (maquetes, miniaturas, materiais em relevo etc.), tecnológicos
(computadores, DVD, aparelho de som, entre outros) e culturais
(passeios a museus, parques, teatro, entre outros).
A utilização de recursos didáticos para a educação dessas
pessoas contribui para suprir um dos principais problemas enfrentados por elas: estabelecer contato e obter informações acerca do
meio ambiente (LOCH, 2008). Além disso, o manuseio adequado
de diferentes materiais estimula a percepção tátil, incentiva e favorece a formação de conceitos, evitando assim o mero verbalismo
destituído de sentido.
É verdade que a cegueira e a baixa visão podem impor limitações e requer adaptações para a compreensão das informações
que são captadas através dos outros sentidos. Ao contrário do que
pensa o senso comum, as pessoas cegas não substituem um senti12 1
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do por outro, nem reconhecem os detalhes do ambiente de forma
automática ou através de um dom divino, haja vista que a aquisição de tais habilidades depende de um processo de aprendizagem
como outro qualquer.
Como dito anteriormente, o papel dos recursos didáticos é
fundamental neste processo de construção de conceitos e compreensão das informações do meio. Mas, para que este processo seja
tiva por oferecer novas experiências que tenham relação com os
conhecimentos prévios e, sobretudo, que sejam compatíveis com
o nível de desenvolvimento e as características das crianças cegas
e com baixa visão; e atraente por tornar as práticas pedagógicas
concretas: por exemplo, uma criança que enxerga perceberá uma
árvore pelas suas características visuais, mas uma criança cega a
perceberá pela textura de seu tronco, pelo seu cheiro, ou altura.
Pode-se dizer que o desenvolvimento de conceitos se refere
à compreensão básica necessária para dar sentido ao mundo de
alguém e isso envolve entender a existência do eu e do outro, bem
como entender as características de um objeto e sua relação espacial com outros objetos. Muitas vezes essas crianças perdem oportunidades para aprender conceitos incidentalmente por não serem
capazes de observar e interagir efetivamente com o seu ambiente.
A preocupação com o processo de formação de conceitos em
enxerga acredita que as pessoas cegas precisam de muita ajuda.
As crenças a respeito dessa condição podem afetar sobremaneira a
forma como os professores, a família e demais pessoas se compordisso, muitas questões surgem em relação ao modo de aprendizagem dessas crianças, notadamente em relação aos recursos a serem
utilizados para promover essa aprendizagem.
de aprendizagem centradas no aporte visual que dá preferência
para a utilização de procedimentos educacionais baseados na
forma de aprender de quem enxerga (BATISTA, 2005; NUNES;
LÔMANCO, 2008).
É bem verdade que o desenvolvimento de conceitos e a consciência sensorial começam na infância e evolui continuamente ao
longo de toda a vida. A medida que essas habilidades são continua122
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mente estimuladas durante rotinas diárias, a criança ganhará mais
e mais independência (UROSEVIC; CROSS, 2003).
são, dependem da audição, do olfato, do tato, do paladar, para se
localizarem no ambiente e para realizarem as atividades cotidianas. Em geral, essas habilidades são coordenadas pela visão, mas a
teoria sensorial fornece esclarecimentos acerca dos elementos que
integram o sistema sensorial humano. O sistema tátil interpreta as
movimento, pela sensação de diferentes temperaturas, pela dor ou
pelo conforto. O sistema proprioceptivo confere o posicionamento
adequado do corpo, e é fundamental para regular o movimento e
a postura. Além disso, oferece condições para que a pessoa sinta
a posição dos membros do seu corpo para controlar a quantidade
de força necessária para impulsionar seus movimentos. O sistema
vestibular é responsável pela sensação de equilíbrio e movimento
e, certamente é afetado pelo comprometimento auditivo.
só a importância de se oferecer muitas e variadas experiências concretas com explorações guiadas, como também muitas explicações
sobre o que a criança cega estiver tocando. Estas explicações oferecem condições para que o aluno forme um vocabulário e o associe
a essas experiências que o ajudam a compreender aquilo que está
sentindo e a fazer conexões com experiências anteriores.
Ainda segundo a referida autora, a melhor maneira de ajudar
uma criança cega a formar conceitos sobre objetos, sensações, sentimentos (humor, amor), conceitos abstratos (como: nuvem e céu), é
teragir com o que estiver sendo proposto durante a atividade. Vale
lembrar que essas crianças devem primeiramente manusear os objetos tridimensionais (por exemplo: uma bola, um cubo) para depois
conhecer as formas bidimensionais (um círculo, um quadrado).
Há um conto indiano que serve para explicar que a formação
de conceitos por pessoas cegas se desenvolve a partir de suas experiências individuais. Conta-se que alguns homens cegos, que nunca haviam tido contato com um elefante, aprendem a conceituar o
elefante através do toque. Cada cego tocava apenas uma parte do
corpo do elefante e o descrevia conforme essa limitada experiên12 3
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cia. Os homens cegos tiveram suas próprias experiências acerca do
elefante, portanto, cada um deles formou um conceito diferente a
respeito esse animal (MILES; MCLETCHIE, 2008). Isso evidencia
que, de alguma forma, e, mesmo que não seja intencional, cada experiência ensina um conceito.
Pensando nisso, esta pesquisa, que na verdade refere-se a um
relato de experiência, buscou elaborar um recurso de baixo custo
terminados assuntos tratados em aula e por meio de experiências
e duas histórias infantis com a intenção de favorecer esse processo
e servir como recursos auxiliares da prática pedagógica. Conforme
Ferreira (2002), a música desperta inúmeros sentimentos e pode ser
um elo entre as diferentes áreas do conhecimento para estimular o
interesse em novas aprendizagens. Em relação às histórias infantis,
tribui para o processo de alfabetização e letramento, pois incentiva
o interesse por livros, revistas, por novas palavras e desenvolve a caObjetivo

O objetivo desta pesquisa consistiu em investigar se a utilização de uma música e a de duas histórias infantis poderia favorecer a aquisição de novos conceitos por crianças cegas.
Método

Por se tratar de um relato de experiência, o percurso metodológico seguido por este estudo orientou-se pelo viés do Ensino
baseia-se na interação estabelecida entre um adulto e uma criança de forma natural em uma situação não estruturada, como, por
exemplo, durante uma brincadeira. Essa interação deve partir de
ções. Essa situação pode ser utilizada pelo adulto para transmitir
informações ou oferecer oportunidades nas quais a criança vivencie experiências práticas para a aquisição de conceitos ou para o
desenvolvimento de uma habilidade.
124
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No caso desse estudo, uma aluna cega interrompeu a fala da
professora para lhe perguntar o que era nuvem. A iniciativa partiu
uma planta, a importância da terra, da chuva e do sol para as planParticipantes

Participaram deste estudo cinco crianças cegas com idade
P5. Essas crianças estavam matriculadas na educação infantil de
uma escola localizada na região Sudeste do País.
Instrumentos e Materiais

Os dados foram coletados por meio do instrumento registro cursivo, sendo que somente as situações consideradas como as
mais relevantes foram anotadas pela professora.
Os materiais utilizados foram: sementes de girassol e sementes de feijão preto; terra adubada; cola branca; formas geométricas
(círculo, quadrado, triângulo e retângulo); tinta relevo branca com
glitter
chado nas cores laranja e verde; algodão; etiquetas adesivas na cor
Foram considerados como equipamentos os CDs com músicas infantis, um aparelho de som, livros infantis e um caderno
para anotações.
Procedimentos

As aulas iniciavam-se sempre a partir de uma rodinha de
consiste em permitir que as crianças falem e mostrem suas novidades ao grupo. Ela permiti um conhecimento maior das crianças
entre si, da professora em relação a elas e vice-versa, além de fazê-las entender que é preciso respeitar quando o colega está falando.
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Em uma dessas rodinhas, realizada na segunda semana do
interrompeu a professora e perguntou:
. A professora lhe prometeu que iniciaria a próxima aula com explicações
sobre esse assunto. E assim, no dia 8 de setembro, as atividades
foram iniciadas com a história da A Nuvenzinha Triste
(um conto popular). Esta historinha fala sobre uma nuvem que vivia
triste por desejar ser o que não podia: ela queria ser passarinho,
descobriu que suas lágrimas podiam se transformar em chuva e
tornar lugares secos e sem vida em lugares alegres e verdes. Em
seguida, a professora convidou as crianças para fazerem um “experimento” para descobrir como as nuvens são formadas. Na sala de
aula utilizou-se um copo de vidro transparente tampado e envolto
em um pano contendo água quente. Em seguida a professora segurou o copo e o destampou, chamou uma criança de cada vez e a fez
sentir o vapor quentinho da água com as pontinhas de seus dedos.
A professora lhes explicou que as nuvens são formadas pelo
alto que não é possível alcançá-las. De tal maneira isso ocorre que
daqui de baixo as nuvens se parecem com bolas brancas e fofas de
algodão. Em seguida as crianças pesquisaram o algodão e, com a
ajuda e incentivo da professora, sentiram sua textura e o associaA partir desta aula, foi iniciada a confecção de um livrinho com a turma. As atividades ocorriam sempre duas vezes por
semana e foram organizadas conforme as informações apresentadas na Quadro 1:
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Quadro 1

Data
15/09

Utilização da música, “A janelinha fecha, quando está chovendo,
a janelinha abre, quando o sol está aparecendo”, foi usada para
pesquisar o janelão da sala de aula.

17/09

Pesquisar o janelão: as crianças, com ajuda da professora, subiram
no parapeito do janelão para conhecer seus lados direito e esquerdo.

22/09

A professora confeccionou uma janelinha com papel cartão
colassem etiquetas redondas e brancas para fechar essa janelinha.

24/09

Conhecer o que tinha do lado de fora do janelão da sala de aula.
As crianças, com ajuda da professora foram lá fora e pesquisaram
as plantas e a terra.

29/09

A professora levou uma garrafa pet cortada em formato de canteiro, terra adubada e sementes de feijão e de girassol. A professora
pediu para que as crianças colocassem a terra dentro do canteiro
de garrafa pet.

02/10

A professora deu cinco sementes de girassol e cinco sementes
de feijão preto para cada criança. Em seguida pediu para que
elas pesquisassem, contassem e separassem as sementes
iguais e diferentes.

06/10

Cada criança plantou cinco sementes de feijão no canteiro de garrafa pet. A professora contou a história da Sementinha.

08/10

sentiram suas pétalas, seu caule e folhas. Depois plantaram duas
sementes de girassol dentro de pequenos vasos de plástico preto
e os levaram para casa. As crianças regaram as sementes de
feijão e coloram o canteiro de garrafa pet no parapeito do janelão
para tomar sol.
13/10

A professora convidou as crianças para tomarem um banho de
chuva de mangueira lá no parquinho e pularem nas poças de lama
como a Pepa Pig.

20/10

A professora pediu para que as crianças pregassem as nuvens
de algodão na parte superior, do lado esquerdo de uma folha de
barbante branco colado na parte inferior dessa folha, jogassem
para imitar gotas de chuva.

22/10

As crianças foram ao parquinho pesquisar o tronco das
árvores, pesquisar galhos, folhas e pedrinhas. Regaram
as sementes de feijão.

Jáima Oliveira . Regina Miura . Flaviane Freitas . Marília Blanco . Emely Oliveira (Orgs)

27/10

29/10

03/11
05/11

-

-

10/11
12/11
24/11
Fonte : Registros cursivos feitos pela professora (arquivos pessoais)

A música A Janelinha, as historinhas da A Nuvenzinha
Triste
A Viagem da Sementinha
meio das atividades descritas anteriormente no Quadro 1 .
as crianças vivenciassem a compreensão dos seguintes conceitos: conhecer as condições climáticas, vivenciar a formação das nuvens;
- pesquisar texturas e associá-las a cores: algodão branco como a
nuvem, folha de árvore verde, tronco de árvore marrom, o sol é da
cor laranja; - embaixo e em cima; - formas geométricas; - contar
elementos e diferenciar os iguais e os diferentes; - abrir e fechar; localização do “janelão” da sala de aula; - os lados do janelão: lado
esquerdo e lado direito; - a transformação das sementes em plantas;
- importância da terra, da chuva e do sol para as plantas.
Na rodinha de conversas, a professora perguntou às crianças
se queriam fazer um livrinho para contar a história de uma sementinha. As crianças aceitaram e iniciaram a construção dessa his128
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setembro a professora passou a utilizar a música da A Janelinha
para associá-la ao janelão da sala de aula e para iniciar a construção
de um livrinho tátil.
Nos dias 22 e 24 de setembro as crianças colaram etiquetas
para fechar uma janelinha feita com papel cartão vermelho e foram
conhecer o que havia do lado de fora do janelão da sala de aula, respectivamente. A Figura 1 mostra que a primeira página desse livrinho apresentava, na parte superior, um verso escrito em tinta e em
Braille da música sobre a janelinha: A Janelinha fecha. No meio da
página havia uma janelinha e a atividade consistia, conforme dito
anteriormente, em pedir que a criança pregasse uma etiqueta para
fechar as duas partes dessa janela. Em todas as páginas, os versos
foram escritos em tinta e em Braille.
Figura 1

Fonte : Arquivo pessoal

Como estava no mês da primavera, a professora construiu
com elas um canteiro de garrafa pet. Para isso, ela fez uma abertura
na garrafa no sentido horizontal e deixou que as crianças examinassem a garrafa e terra adubada e, em seguida, todos ajudaram a
colocar a terra dentro da garrafa.
No dia 02 de outubro, a professora deu dois copos brancos
descartáveis para cada criança e dentro deles colocou cinco sementes de girassol e cinco sementes de feijão preto; pediu que elas pesquisassem, contassem e separassem as sementes iguais e diferentes.
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No dia 06 de outubro, as crianças plantaram as sementes de
feijão preto dentro do canteiro de garrafa pet. A professora se posicionou atrás de cada criança e as orientou a fazer um furo na terra
com o dedo indicador e colocar dentro deste buraco duas sementes
de feijão. As crianças regaram as sementes e ajudaram a colocar
o canteiro no parapeito do janelão da sala de aula para o sol esNo dia 08 de outubro, a professora levou para as crianças
sentiram suas pétalas, seu caule e folhas. Depois plantaram duas
sementes de girassol dentro de pequenos vasos de plástico preto e
os levaram para casa. Depois desse plantio, as crianças regaram as
sementes de feijão e coloram novamente o canteiro de garrafa pet
no parapeito do janelão para tomar sol.
professora convidou as crianças
para tomarem um banho de chuva de mangueira lá no parquinho.
As crianças tiram as meias e os sapatos, os deixaram na sala de
aula e foram sentindo a textura do chão da sala, do corredor, do
piso de cimento, da grama e da terra com os pés. Em seguida, tomaram um banho de chuva de mangueira e pularem nas poças de
lama como a Pepa Pig.
O dia 20 de outubro foi reservado para confeccionar mais
uma página do livrinho sobre a experiência da chuva de mangueira.
A professora pediu para que as crianças pregassem as nuvens de
algodão na parte superior do livrinho, do lado esquerdo de uma fodo barbante branco colado na parte inferior dessa folha, jogassem

Conforme mostra a Figura 2 , na segunda página do livrinho tátil estava escrito na parte superior, em tinta e em Braille, o
seguinte verso: “Quando está chovendo”. Como já mencionado, a
atividade solicitava que a criança construísse uma nuvem de algoembaixo de uma linha localizada na parte inferior da página. Isto
da referida linha e pedia para que a criança espalhasse, com a mão
130
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esquerda cola branca, colasse uma semente de feijão e, em cima,
jogasse terra com a mão direita. Esta atividade trabalhava os conceitos de nuvem, chuva caindo na terra e molhando a semente e
Figura 2

Fonte : Arquivo pessoal

nas pontas dos pés para tentar alcançar os seus galhos. Como não
conseguiram alcançar os galhos da árvore, que era muito alta, as
crianças coletaram folhas, pedrinhas, pedaços de galhos e os levaram para serem guardados na sala de aula. Em seguida, a professora as lembrou de regar as sementes de feijão.
ra pediu para que as crianças contassem como estavam suas sementes de girassol, se já tinham virado plantinha, se elas estavam
dando água para as sementes, se estavam colocando os vasinhos
para tomar sol. Cada criança contou sua experiência com suas sefeijão para serem regados.

nha com papel cartão na cor vermelha, a colou em uma folha de pa13 1
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das na cor branca em cada lado da janelinha para mantê-la aberta.
Nessa terceira página estava escrito, em tinta e em Braille, na parte
superior, o seguinte verso: “A janelinha abre”. No meio da página
havia uma janela com as partes abertas. E como dito anteriormente, a atividade consistia em pedir para a criança que colasse etiquetas para deixar a janela aberta. A Figura 3 mostra essa página.
Figura 3

Fonte : Arquivo pessoal

Na semana seguinte, no dia 03 de novembro, as crianças comentaram sobre seus “pezinhos” de girassol durante a rodinha de
conversas e em seguida regaram os “pezinhos de feijão”. No dia
05 de novembro, ocorreu a atividade para representar o sol, para
isso a professora solicitou que elas escolhessem, entre diferentes
formas geométricas de emborrachado, o círculo. Que o pregassem
o sol de cada livrinho. Depois orientou para que elas espalhassem
cola com os dedos na parte de baixo do barbante branco colado na
feita com emborrachado, como se ela estivesse nascida em cima do
barbante e suas raízes estivessem embaixo desse barbante, cobertas com terra e cola.
De acordo com a imagem da Figura 4 , na quarta e última
página do livrinho tátil estava escrito, em tinta e em Braille, na
parte superior o seguinte verso: “Quando o sol está aparecendo”.
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Como já explicado, nessa página a atividade consistia em pedir
cor laranja para representar o sol do lado superior direito da página. A professora ofereceu para cada criança uma bandeja contendo três formas geométricas que haviam sido trabalhadas em uma
aula anterior (quadrado, círculo, triângulo e retângulo) e pedia que
forma seria o sol. Em seguida, pediu para que a criança localizasse
de cima e o lado de baixo desta linha. Depois a professora pediu
para que a criança colasse uma plantinha feita com emborrachado
contendo caule e folhas na parte de cima da linha e colasse a raiz
na parte de baixo com terra.
Figura 4

Fonte : Arquivo pessoal

zinhos” de feijão, que já estavam quase brotando outros feijões e
contaram sobre a evolução do crescimento dos seus “pezinhos” de
tos para os pais e para as outras turmas.
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Resultados e discussão

Os resultados obtidos, a partir do desenvolvimento desta
pesquisa, mostraram que as músicas e histórias infantis podem ser
transformadas em recursos pedagógicos, não de forma simplesmente cantada ou contada, mas como recursos transformados em
situações vivenciadas por crianças cegas. Se a pergunta inicial feita
por P3 tivesse sido respondida com a melhor das explicações pela
professora, certamente que todas as crianças teriam ido para suas
casas satisfeitas com a resposta e possivelmente falariam a respeito
No entanto, o que aconteceu nessa pesquisa foi a construção
desse conceito por meio de experiências vivenciadas pelas crianças a respeito não só do que era “nuvem”, mas em relação a outros
O Quadro 2 mostra o resultado desse breve relato de experiência.
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Quadro 2

-

P1 menina

-

-

P2 menina

-

P3 menina

-

P4 menino

P5 menino

P1 menina

Pepa Pig

-

-

-

P2 menina

Pepa Pig

-

-

-

-

-

P3 menina

Pepa Pig

-

-

P4 menino

-

-

-

-

Pepa Pig

-

-

P5 menino

-

-

-

-

Pepa Pig
-

-

-

Fonte : Arquivo pessoal (registro cursivo)
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ça está realmente assimilando os conceitos ensinados. Para que a
aprendizagem seja efetiva, esses conceitos precisam ser trabalhaverbalismo, ou seja, a mera repetição verbal do que foi transmitido. A construção de uma prática pedagógica capaz de favorecer o
aprendizado efetivo dessas crianças requer, constantemente, que o
professor se coloque no lugar delas para tentar perceber o mundo
a partir de suas representações. Uma criança que enxerga percebe
uma árvore pela sua altura e pelas cores, mas uma criança cega a
perceberá pela textura, pelo cheiro e pela grossura de seu tronco.
Por isso, as aulas devem ser contextualizadas com situações que
Os dados apresentados no presente estudo corroboram com
relevância do ensino para crianças cegas utilizando-se materiais
concretos e explorando todos os sentidos com a intenção de promover a aquisição de novos conceitos.
Considerações finais

Podemos concluir ainda que, ao considerarmos os diferentes
interesses que as crianças expressam em sala de aula, o processo
mais atraentes, uma vez que os temas são propostos pela turma e
não somente pela professora.
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