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APRESENTAÇÃO

O livro Tecnologias educacionais como suportes para a inclu-
são 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 espe-
ciais no ensino da Leitura, Matemática e Ciências. Neste público, 
incluem-se alunos com Discalculia do Desenvolvimento, Transtor-
no do Espectro do Autismo, Paralisia Cerebral e Cegueira.

O CAPÍTULO 1, Matemática fácil: sistema online para pro-
dução de equações matemáticas acessíveis, apresenta uma aná-
lise aprofundada sobre a relação entre tecnologia, educação e 
ĴĶĸņņļĵļĿļķĴķĸ�Łłņ�ķļĴņ�ĴŇňĴļņё�ĸņŃĸĶļ֍ĶĴŀĸŁŇĸ�ŁĴ�ŏŅĸĴ�ŀĴŇĸŀŏ-
tica e para estudantes com baixa ou nenhuma visão. Ele descreve 
a criação do sistema Matemática Fácil, que fornece ao educa-
dor uma ferramenta simples e intuitiva, com documentação em 
português, distribuída gratuitamente e disponível em uma pla-
taforma online. Busca-se, assim, proporcionar ao educador um 
ambiente no qual ele pode aprender a utilizar a ferramenta e de-
senvolver 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 discalculiaё� Ňĸŀ�Ĵ�֍-
ŁĴĿļķĴķĸ�ķĸ�ĶłŁŇŅļĵňļŅ�Ķłŀ�łņ�ŃŅł֍ņņļłŁĴļņ�ķĴ�ŏŅĸĴ�ķĸ�ķňĶĴŬőł�
para que os obstáculos presentes no ensino da Matemática possam 
ser repensados e superados (por meio do trabalho dos professo-
Ņĸņ�ĸ�ĸńňļŃĸ�ŃĸķĴĺƷĺļĶĴ�ĸņĶłĿĴŅҏє�H�ňŀĴ�ŃĸņńňļņĴ�ĵļĵĿļłĺŅŏ֍ĶĴ�ńňĸ�
objetiva discutir estratégias de ensino que podem ser utilizadas 
ŃĸĿł�ŃŅłĹĸņņłŅ�ŃĴŅĴ�ŀļŁļŀļōĴŅ�Ĵņ�ķļ֍ĶňĿķĴķĸņ�ĴŃŅĸņĸŁŇĴķĴņ�ŃĸĿĴņ�
ĶŅļĴŁŬĴņ� Ķłŀ�ķļ֍ĶňĿķĴķĸņ� łň����Łł�ŁņļŁł� �ňŁķĴŀĸŁŇĴĿ� ҎĴŁłņ�
ļŁļĶļĴļņҏє�ŁŇŅĸ�ĸņņĴņ�ķļ֍ĶňĿķĴķĸņё�ķĸņŇĴĶĴŀіņĸ�łņ�Ľłĺłņ�ķļĺļŇĴļņє

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 his-
tória infantil. Tal aplicativo aborda os recursos pedagógicos adap-
ŇĴķłņ�ŃĴŅĴ�ĴňŋļĿļĴŅ�łņ�ĴĿňŁłņ�Ķłŀ�ķļ֍ĶňĿķĴķĸ�ķĸ�ĴŃŅĸŁķļōĴĺĸŀ�ĸŀ�
leitura 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 bibliográ-
֍ĶĴё�ķĸ�ńňĸ�ŀłķł�Ĵņ�ŇĸĶŁłĿłĺļĴņ�ķļĺļŇĴļņ�Ńłķĸŀ�ĴňŋļĿļĴŅ�ŁĴ�ĴŃŅĸŁ-
dizagem 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 proces-
so 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 pas-
sa pelo planejamento, implementação e avaliação dos recursos de 
TA, bem como pelas estratégias pedagógicas adotadas para promo-
ŉĸŅ�ŃŅŏŇļĶĴņ�ĸ֍ĶĴōĸņ�ĸ�Ķłŀ�ķĸņĸŀŃĸŁĻłņ�ĴķĸńňĴķłņ�ķłņ�ĴĿňŁłņ�Ķłŀ�
PC 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, 
ķĸņĶŅĸŉĸіņĸ�ňŀĴ�ŃŅłŃłņŇĴ�ķĸ�ŃĿĴŁļ֍ĶĴŬőł�ķł�ĶłŁŇĸǲķł�ķĸ� ĹłŇłņ-
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 di-
dático 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 informa-
ção e comunicação no contexto escolar inclusivo: uma revisão integra-
tiva, objetiva fornecer um panorama sobre os principais recursos de 
Tecnologia Assistiva, evidenciando os recursos de baixa e alta tec-
nologia e o uso de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 
utilizadas no contexto da Educação Básica. Comprovou-se satisfató-
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rio e de grande utilidade o desenvolvimento de recursos de TA que 
são executados a partir de tecnologias e materiais de baixo custo.

�łŅ�֍ŀё�Łł�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 aqui-
sição de novos conceitos por crianças cegas. Destaca que, conside-
rando os diferentes interesses que as crianças expressam em sala 
de aula, o processo de ensino e aprendizagem torna-se inclusivo; e 
Ĵņ�ĴŇļŉļķĴķĸņ�֍ĶĴŀ�ŀĴļņ�ĴŇŅĴĸŁŇĸņё�ňŀĴ�ŉĸō�ńňĸ�łņ�ŇĸŀĴņ�ņőł�ŃŅł-
postos pela turma e não somente pela professora.
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1

Matemática fácil: sistema 
online para produção de equações 

matemáticas acessíveis1

Albino Szeez Junior
Lucas Ribeiro Mendes
Sani de Carvalho Rutz da Silva

Introdução

	� ŇĸĶŁłĿłĺļĴ� Ňĸŀё� Łłņ� ķļĴņ� ĴŇňĴļņё� ňŀ� ļŀŃĴĶŇł� ņļĺŁļ֍ĶĴ-
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 for-
mato 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, 

ƈ����ru;v;m|;�|u-0-Ѵ_o�=ob�u;-Ѵb�-7o�1ol�o�-robo�7o��omv;Ѵ_o��-1bom-Ѵ�7;�	;v;m�oѴ�bl;m|o�
�b;m|झ=b1o�;�$;1moѴॕ]b1o�Ő���tőķ��u-vbѴĺ
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Ńłļņ�ņł֕ŊĴŅĸņ�ĿĸļŇłŅĸņ�ķĸ�ŇĸĿĴ�Łőł�ĶłŁņĸĺňĸŀ�ļŁŇĸŅŃŅĸŇĴŅ�ł�ĶłŁŇĸ-
údo de uma imagem.

[...] A maioria dos documentos da WEB que 
contêm material matemático usa imagens (JPG, 
���ё����ҏ�ĶŅļĴķĴņ�ŃĸĿł�ņł֕ŊĴŅĸ�ŅĸĿĴĶļłŁĴķł�Ĵł�
�ĸ �łň� Ĵł��ļĶŅłņł֕��łŅķ�ŃĴŅĴ� ĸŋļĵļŅ� Ĵņ� ĹƷŅ-
mulas matemáticas. [...] Isto levou a problemas 
de acessibilidade na leitura de documentos que 
contenham expressões matemáticas para pesso-
Ĵņ�Ķłŀ�ķĸ֍ĶļŴŁĶļĴ�ŉļņňĴĿ�ĸё�ĸŀ�ŃĴŅŇļĶňĿĴŅё�ŃĴŅĴ�
pessoas cegas (H. FERREIRA; D. FREITAS, 
2004, tradução nossa).

Ao considerarmos o contexto da educação a distância, o exem-
plo citado torna-se ainda mais exposto ao considerarmos professo-
res 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 inseri-
іĿĴņ�ĸŀ�ĹłŅŀĴŇłņ�ĸņŃĸĶƓ֍Ķłņ�ŃĴŅĴ�ļŁŇĸŅŃŅĸŇĴŬőł�ŁĸņņĴņ�ŀƓķļĴņє

Esse problema ocorre por falta de suporte na ferramenta 
ҎĸķļŇłŅҏ� ňŇļĿļōĴķĴ� ŃĴŅĴ� ķĸņĸŁŉłĿŉĸŅ� ĸńňĴŬƹĸņ� ŃĴŅĴ� ĸņŇĸ� ֍ŀђ� ĵĸŀ�
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 pesso-
as 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 au-
toral 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, ex-
portá-las em formato acessível.

Fundamentação teórica

A tecnologia hoje permite meios acessíveis de educação, 
como, por exemplo, a utilização do Ensino a Distância, que in-
dependem da distância física do aluno ao centro de ensino ou de 
ĻłŅŏŅļłņ�ŃŅųіķĸ֍Łļķłņ�ķĸ�ĴňĿĴє��ĸ�ĴĶłŅķł�Ķłŀ�ł�	ŅŇļĺł�ӄ�ķł��ĸ-
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ĶŅĸŇł�Łє�ӈєӉӅӅё�ķĸ�ӄӌѼӄӅѼӅӃӃӈё�Ĵ�ķĸ֍ŁļŬőł�ķĸ�ĸķňĶĴŬőł�Ĵ�ķļņŇŐŁĶļĴ�
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 di-
versos (BRASIL, 2005).

�ĸ�ĴĶłŅķł�Ķłŀ�ł��ĸŁņł�	��Ҏ	
�ё�ӅӃӄӊҏё�ł�ĶŅĸņĶļŀĸŁŇł�
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 
ňĿŇŅĴŃĴņņĴķĴņє�ņņĴ�ĸķňĶĴŬőł�ŇĸĶŁłĿƷĺļĶĴ�Ńłķĸ�ĸŁĶłŁŇŅĴŅ�ķļ֍ĶňĿ-
dades no contexto da acessibilidade, que é hoje um dos temas mais 
debatidos e buscados.

Ғєєєғ� Ńłķĸіņĸ� Ĵ֍ŅŀĴŅ�ńňĸ� Ĵņ�ĵĴŅŅĸļŅĴņ� ĴŅńňļŇĸŇƸ-
nicas não são o maior obstáculo enfrentado pe-
ĿĴņ�ŃĸņņłĴņ�ŃłŅŇĴķłŅĴņ�ķĸ�ķĸ֍ĶļŴŁĶļĴє���ŀĴļłŅ�
obstáculo está no acesso à informação e, conse-
quentemente, a aspectos importantes relaciona-
dos à informação, como a educação, o trabalho e 
o lazer. A preocupação atual dos defensores da 
acessibilidade está em garantir que esses princí-
pios 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 apren-
ķļōĴķłё�ļŁķĸŃĸŁķĸŁŇĸŀĸŁŇĸ�ķĴņ�ķļ֍ĶňĿķĴķĸņ�ńňĸ�ĸĿĸ�ĴŃŅĸņĸŁŇĸє

A área da matemática possui problemas de acessibilidade, 
por exemplo, na utilização de equações matemáticas em formato 
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de imagem (presentes em documentos online e escritos). Tal exem-
ŃĿł� ņĸ� ĶłŁ֍ĺňŅĴ� ŁňŀĴ�ĵĴŅŅĸļŅĴ� ŃĴŅĴ� ĴĿňŁłņ� Ķĸĺłņ� łň� Ķłŀ�ĵĴļŋĴ�
visão 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 no-
toriamente difíceis de acessar usando qualquer 
forma de áudio. [...] os professores frequente-
mente desenvolvem documentos somente em 
ĹłŅŀĴŇł�ĸĿĸŇŅƸŁļĶł�ŃĴŅĴ�ňņł�ķłņ�ĴĿňŁłņё�ł�ŀĴŇĸ-
rial matemático é geralmente inacessível porque 
Ĵņ�ĸŋŃŅĸņņƹĸņ�ĸ�֍ĺňŅĴņ�ŀĴŇĸŀŏŇļĶĴņ�ņőł�ŇļŃļĶĴ-
mente representadas por imagens (FRANKEL; 

��������ђ�������ё�ӅӃӄӇҏє

Tendo em vista o problema, deve-se avaliar quais soluções 
podem ser aplicadas a ele. A solução comumente utilizada passa 
ŃłŅ�ňŀ�ŃŅł֍ņņļłŁĴĿ�ńňĸ�ĴňŋļĿļĴ�ł�ĴĿňŁł�Ķĸĺł�Łł�ĸŁņļŁł�ķĴ�ŀĴŇĸ-
mática, lendo e interpretando os conceitos, materiais e equações. 
Porém, trata-se de uma solução física, custosa e de difícil manuten-
Ŭőłё�Ĵņņļŀ�Ķłŀł�Ĵ֍ŅŀĴŀ��łŁĺľļĴё��ĴŅňĸķłŀľňĿ�ĸ��ĸŅĶłŁĸ�ĸŀ�
seu trabalho sobre uma ferramenta de leitura de equações matemá-
ticas para alunos cegos:

Alunos cegos e com baixa visão podem acessar 
materiais e documentos de cursos de matemáti-
ca 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 
ķļņŃłŁļĵļĿļķĴķĸ�ĿļŀļŇĴķĴ�ķĸ�ŃŅł֍ņņļłŁĴļņ�ŇŅĸļŁĴ-
dos (WONGKIA; NARUEDOMKUL; CERCO-
�ё�ӅӃӄӅё�ŇŅĴķňŬőł�ŁłņņĴҏє

O alto custo da solução citada torna-a muito difícil de ser 
ļŀŃĿĸŀĸŁŇĴķĴє� 	� ķļņŃłŁļĵļĿļōĴŬőł� ķĸ� ňŀ� ŃŅł֍ņņļłŁĴĿ� ų� ŃŅĴŇļĶĴ-
mente impossível, ainda mais existindo ambientes digitais de ensi-
no, 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 re-
presentação de equações matemáticas, é descrita na cartilha téc-
nica Recomendações de Acessibilidade para a Construção e 
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Adaptação de Conteúdos do Governo Brasileiro na Internet, dis-
ŃłŁļĵļĿļōĴķĴ�ŃĸĿł��ĸŃĴŅŇĴŀĸŁŇł�ķł��łŉĸŅŁł�ĿĸŇŅƸŁļĶłѓ

�ĸĶłŀĸŁķĴŬőł�Ӆєӊ�і��ĸŀŃŅĸ�ńňĸ�ĸŋļņŇļŅ�ňŀĴ�ĿļŁ-
guagem de marcação apropriada, utilizar mar-
cações em vez de imagens para transmitir in-
formações, um exemplo é a linguagem MathML 
que permite a criação de fórmulas matemáticas 
somente utilizando-se das tags apropriadas 
Ҏ
�	���ё�ӅӃӃӈё�ӅӃӄӇҏ

A utilização da linguagem de marcação MathML permite 
ńňĸ�ĴĿĺňŁņ�ņł֕ŊĴŅĸņ�ĿĸļŇłŅĸņ�ķĸ�ŇĸĿĴ�łň�ņĶŅļŃŇņ�ĴķĸńňĴķłņ�ŃłņņĴŀ�
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 visualiza-
das em páginas WEB de forma normal, o que garante que todos 
possam compreendê-la.

Finalmente, partindo dos problemas citados anteriormen-
te, 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 Ma-
thML, mostra-se válido. Sua utilização pode trazer, principalmen-
te 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 acessibi-
lidade, realizou-se um levantamento sobre as funcionalidades pre-
sentes em diversos programas disponíveis no mercado.

	�ĸņĶłĿĻĴ�ķłņ�ņł֕ŊĴŅĸņ�ŃĴŅĴ�ĶłŀŃĴŅĴŬőł�ĵĴņĸłňіņĸ�ĸŀ�ňŀĴ�
lista de ferramentas matemáticas elaborada pelo World Wide Web 
�łŁņłŅŇļňŀ�Ҏ�ӆ�ё�ӅӃӄӇҏ�҆�ňŀĴ�łŅĺĴŁļōĴŬőł�ńňĸ�ŉļņĴ�ŃĴķŅłŁļōĴŅ�
a internet mundial, propondo padrões e boas práticas para utiliza-
ção, as quais utilizam a linguagem MathML.

Assim, buscando analisar os fatores e características mais 
ļŀŃłŅŇĴŁŇĸņё�ĹłŅĴŀ�ņĸĿĸĶļłŁĴķłņ�ņł֕ŊĴŅĸņ�Ķłŀ�ķļĹĸŅĸŁŇĸņ�֍ŁĴĿļ-
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dades de exportação e disponíveis em diferentes plataformas. Para 
isso, levantaram-se os seguintes requisitos:

Ŋ Ferramentaѓ��ķĸŁŇļ֍ĶĴŬőł�ķĴ�ĹĸŅŅĴŀĸŁŇĴё�Łłŀĸ�ňŇļĿļōĴķłђ
Ŋ Licençaѓ� �ķĸŁŇļ֍ĶĴŬőł�ķĴ� ĿļĶĸŁŬĴ�ķł�ņł֕ŊĴŅĸё�ņĸ�ų�ŃĴĺĴ�
łň�ĺŅĴŇňļŇĴё�ŃłņņļĵļĿļŇĴŁķł�ķĸ֍ŁļŅ�ņĸ�Ńłķĸ�ņĸŅ�ňņĴķĴ�ŃłŅ�
qualquer usuário ou se há restrições de uso devido à com-
ŃŅĴ�ķĸ�ņł֕ŊĴŅĸђ
Ŋ  Plataforma de Utilização : Plataformas nas quais a fer-
ŅĴŀĸŁŇĴ� Ńłķĸ� ņĸŅ� ňŇļĿļōĴķĴё� ķĸņľŇłŃё� ļŁŇĸŅŁĸŇё� ķļņŃłņļŇļŉłņ�
móveis. Demonstrando o quão amplo pode ser seu acesso ou 
se é restrito a determinados tipos de sistemas operacionais;
Ŋ  Interfaceѓ��ķĸŁŇļ֍ĶĴŬőł�ķł�ŇļŃł�ķĸ�ļŁŇĸŅĹĴĶĸ�ķł�ņł֕ŊĴŅĸё�
ņĸ�ł�ŀĸņŀł�Ńłņņňļ�ļŁŇĸŅĹĴĶĸņ�ĺŅŏ֍ĶĴņ�ĸ�ļŁŇňļŇļŉĴņ�ŃĴŅĴ�ŀĸ-
lhor usabilidade do usuário ou se não possui, o que pode tor-
nar mais difícil a manipulação da ferramenta;
Ŋ  Tipos de Exportação : Formato de arquivos para exporta-
ção, limitando-se a avaliar se a ferramenta possui suporte a 
três tipos de exportação: Imagem, LaTex e MathML (a pri-
meira para uso em geral, a segunda para uso em documen-
Ňłņ�ĶļĸŁŇƓ֍Ķłņ�ĸ�Ĵ�ǲĿŇļŀĴ�ŃĴŅĴ�ňņł�ŁĴ��
�ĸŀ�ňŀ�ĹłŅŀĴŇł�
ĴĶĸņņƓŉĸĿ�Ĵ�ķĸ֍ĶļĸŁŇĸņ�ŉļņňĴļņ�ńňĸ�ňŇļĿļōĸŀ�ĿĸļŇłŅĸņ�ķĸ�ŇĸĿĴҏє

A partir do levantamento de requisitos, apresentado no 
Quadro 1ё�ĴŁĴĿļņĴŅĴŀіņĸ�łņ�ņł֕ŊĴŅĸņ�ĸŁĶłŁŇŅĴķłņ�ĸ�ĸĿĴĵłŅłňіņĸ�
um comparativo entre ferramentas computacionais matemáticas.
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Quadro 1 - Comparativo entre ferramentas 
matemáticas computacionais

Ferramenta Licença Plataforma 
7;�&ঞѴb�-2o

Interface Tipos de 
Exportação

DragMath 
(BILLINGS-
LEY, SAN-
GWIN, 2008)

Gratuita Web ķļŇłŅ��Ņŏ֍Ķł MathML, Latex

FireMath (MR-
BONT, 2008)

Gratuita Web (Firefox) ķļŇłŅ��Ņŏ֍Ķł MathML

FMath 
(ALEXAN-
���ёӅӃӄӃҏ

Gratuita Java, Web, 
Flash, Etc

ķļŇłŅ��Ņŏ֍Ķł MathML, 
Latex, Imagem

Formulator 
MathML 
Weaver (HER-
MITECH LA-
BORATORY, 
ӅӃӄӆҏ

Gratuita 
(para uso 
não 
comercial)

�ļŁķłŊņё��ĴĶ�
OS X & Linux

ķļŇłŅ��Ņŏ֍Ķł MathML

�ļĵŅĸ�֎Ķĸ-
Math (THE 
DOCUMENT 
FOUNDA-
����ё�ӅӃӄӄҏ

Gratuita �ļŁķłŊņё��ĴĶ�
e Linux

ķļŇłŅ��Ņŏ֍Ķł MathML

MathType 
(DESIGN 
SCIENCE, 
ӅӃӄӋҏ

Paga �ļŁķłŊņ ķļŇłŅ��Ņŏ֍Ķł�
e Manuscrito

MathML, 
Latex, Equação 
para Texto

MathMagic 
(HERMITECH 
LABORA-
���!ё�ӄӌӌӋҏ

Paga �ļŁķłŊņё�
Mac, Android

ķļŇłŅ��Ņŏ֍Ķł MathML, 
Latex, Equação 
para Texto

MyScript 
Ҏ�
�ё�ӄӌӌӋҏ

Paga �ļŁķłŊņё����ё�
Android

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 
ňŇļĿļōĴŬőł��
ё�ļŁŇĸŅĹĴĶĸ�ĺŅŏ֍ĶĴ�ĴŇŅĴŉųņ�ķĸ�ĸķļŇłŅ�ĺŅŏ֍Ķł�ĸ�ĸŋŃłŅ-
tação em MathML. A partir disso, estudou-se a documentação de 
ņł֕ŊĴŅĸ�ķĴņ�ņĸĿĸĶļłŁĴķĴņё�ĿĸŉĴŁķł�Ĵ�ĸņĶłĿĻĸŅё�ŃĸĿĴ�ĹĴĶļĿļķĴķĸ�ķĸ�ňņł�
ĸ�ĶňņŇłŀļōĴŬőłё�ł�ĸķļŇłŅ���ĴŇĻё�ķĸņĸŁŉłĿŉļķł�ŃłŅ�	ĿĸŋĴŁķŅň�ҎӅӃӄӃҏє
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O contexto da ferramenta FMath busca um design padroni-
zado, dividindo as ações semelhantes em cada aba e exibindo to-
das 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 padroni-
zação dos componentes na tela. Com isso, o design da ferramenta 
busca cumprir os fatores da intuitividade e memorização, presen-
Ňĸņ�ŁĴ�ňņĴĵļĿļķĴķĸ�ķĸ�ņł֕ŊĴŅĸ�Ҏ�����ђ����	���ё�ӅӃӃӊҏє

Contudo, por tratar-se de uma ferramenta em inglês e com 
pouca documentação, quase não há informações sobre ela em por-
tuguês 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 ob-
jetivo ensinar o educador a utilizar o editor.

�łŅ�֍ŀё�ķĸņĸŁŉłĿŉĸňіņĸ�ł�ņļņŇĸŀĴ�łŁĿļŁĸ�ĴŇŅĴŉųņ�ķĴņ�ĿļŁĺňĴ-
gens PHP, JAVASCRIPT e HTML. O sistema ainda agrega o editor 
de equações FMath e disponibiliza sua documentação em portu-
guês, apresentando seus componentes em uma interface simples.

Apresentação do sistema

O sistema foi denominado Matemática Fácil e encontra-se 
łŁĿļŁĸ� Ķłŀ�ĴĶĸņņł� ĺŅĴŇňļŇł� ҎĴĶĸņņĸ� ł� ĿļŁľѓ� ĻŇŇŃѓѼѼļŁĶĿňņĴłĸŀĹłĶłє
ĶłŀєĵŅѼŀĴŇĸŀĴŇļĶĴĹĴĶļĿҏє� Ŀĸ� Ńłņņňļ� ňŀĴ� ķłĶňŀĸŁŇĴŬőł� ŃŅƷŃŅļĴ�
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 
ŁĸĶĸņņļķĴķĸ� ķĸ� ņļņŇĸŀĴ� łŃĸŅĴĶļłŁĴĿ� ĸņŃĸĶƓ֍Ķł� łň� ļŁņŇĴĿĴŬőł� ķĸ�
ńňĴĿńňĸŅ�ņł֕ŊĴŅĸё�ĴŃĸŁĴņ�ĴĶĸņņł�Ŏ� ļŁŇĸŅŁĸŇє�	Ŀųŀ�ķļņņłё�Ĵ�ķłĶň-
mentação é totalmente em português e objetiva para que seja com-
preendida de forma rápida.

Outro ponto a ser destacado é o da diversidade de exporta-
ções desse sistema. Ao educador há a necessidade de criar a equa-
ção apenas uma vez, visto que a mesma pode ser exportada para 
um formato padrão como o PNG de imagem, que pode ser inserido 
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em documentos impressos e também em formato acessível FMath 
(o qual pode inserir a equação em ambientes virtuais de aprendi-
zagem 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 
ňņňŏŅļłņё�Ľŏ�ńňĸ�Łőł�ĴŃŅĸņĸŁŇĴ�ŅĸņŇŅļŬƹĸņ�ĸŀ�ŇĸŅŀłņ�֍ŁĴŁĶĸļŅłņє

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 inter-
face, 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 mes-
mo bloco, permitindo que o usuário navegue pelo mesmo sem a ne-
cessidade 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)
Fonteѓ�ĻŇŇŃѓѼѼļŁĶĿňņĴłĸŀĹłĶłєĶłŀєĵŅѼŀĴŇĸŀĴŇļĶĴĹĴĶļĿ
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A interface do sistema pode ser dividida em três blocos, cada 
ńňĴĿ�ĵĸŀ�ņĸŃĴŅĴķł�ĸ�Ķłŀ�ĹňŁŬƹĸņ�ĸņŃĸĶƓ֍ĶĴņё�ņĸŁķł�ĸĿĸņє

Menu lateral

O menu lateral encontra-se à esquerda do sistema. Esse 
ŀĸŁň�Ňĸŀ�ŃłŅ�łĵĽĸŇļŉł�ĴŃŅĸņĸŁŇĴŅ�Ňłķłņ�łņ�ĿļŁľņ�ŃĴŅĴ�Ĵ�ķłĶňŀĸŁ-
tação do sistema. É por meio dele que o usuário navega pelo siste-
ma 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 sis-
tema, ao lado direito do menu lateral e abaixo do editor. Esse 
bloco carrega e exibe o conteúdo de tutoriais e páginas selecio-
nadas no menu lateral.

A ação do clique do usuário em um botão no menu lateral 
exibe o conteúdo da documentação selecionada dentro desse blo-
co. 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 ape-
nas 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 informa-
ções para baixo, como pode ser visualizado na Figura 2.
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Figura 2 - Interface do Sistema (com o editor maximizado)
Fonteѓ�ĻŇŇŃѓѼѼļŁĶĿňņĴłĸŀĹłĶłєĶłŀєĵŅѼŀĴŇĸŀĴŇļĶĴĹĴĶļĿ

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 car-
regamento 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 par-
tes, a da ferramenta matemática FMath, na qual se cria as equa-
ções, 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:

Ŋ LaTeX: A equação nesse formato encontra-se na lingua-
gem de marcação LaTeX, à qual pode ser inserida em do-
cumentos nesse formato, como por exemplo, artigos cien-
ŇƓ֍Ķłņ�łň�ķĸ�ŅĸŉļņŇĴņђ
Ŋ  MathML: A equação exportada nesse formato encontra-se 
na linguagem de marcação MathML, à qual, como dito ante-
riormente, pode ser usada em páginas da internet e trata-se 
de um formato acessível de exportação;
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Ŋ  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-
֍ĶļŴŁĶļĴ. Este grupo tem por objetivo promover estudos sobre 
questões relacionadas ao ensino e aprendizagem e a inclusão de 
ŃĸņņłĴņ�Ķłŀ�ķĸ֍ĶļŴŁĶļĴ�ĸŀ�Ňłķłņ�łņ�ŁƓŉĸļņ�ķł�ĸŁņļŁł�ŅĸĺňĿĴŅє��ņņł�
ocorre para que professores possam desenvolver práticas educacio-
nais 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 tecnológi-
ĶĴņ�ĴĶĸņņƓŉĸļņ�ńňĸ�ŃĸŅŀļŇĸŀ�Ĵ�ļŁĶĿňņőł�ķł�ĴĿňŁł�Ķłŀ�ķļ֍ĶňĿķĴķĸņ�
especiais no meio educacional. Citando novamente a pesquisa de 
�łŁĺľļĴё��ĴŅňĸķłŀľňĿ�ĸ��ĸŅĶłŁĸѓ

Muitos pesquisadores perceberam que melho-
rar 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 mate-
mática recebem insumos preparados em Latex 
ou em algumas linguagens de marcação. Infe-
lizmente, a maioria dos professores tailandeses, 
estudantes cegos ou com baixíssima visão des-
cobriram que esses sistemas de preparação de 
documentos não são fáceis de usar [...] (WON-
���	ђ� �	��������ђ� �����ё� ӅӃӄӅё�
tradução 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 
ŃŅĸŇĸŋŇł�ĺĸŅĴ�Ĵņ�ķļ֍ĶňĿķĴķĸņ�ŃĴŅĴ�ł�ĸķňĶĴķłŅ�ĸŀ�ĸĿĴĵłŅĴŅ�ņĸňņ�ŀĴ-
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teriais de educação, pois para atingir formas acessíveis, ele teria 
de aprender a desenvolver equações, por exemplo, em LaTeX ou 
�ĴŇĻ��ё�ł�ńňĸё�Ķłŀł�Ĺłļ�Ĵ֍ŅŀĴķł�Łł�ŃĴŅŏĺŅĴĹł�ĴŁŇĸŅļłŅё�ų�ĴĿĺł�
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 produ-
ção 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. 
ĿĴ�Ňĸŉĸ�ŃłŅ�ĹłĶł�ł�ĸķňĶĴķłŅё�Ńłļņё�Ķłŀ�Ĵņ�ķļ֍ĶňĿķĴķĸņ�ĴŇňĴļņ�ŃĴŅĴ�
a produção acessível, como aprender linguagens de marcação ma-
temática, é injusto obriga-lo a desenvolver seu material para for-
matos acessíveis, tendo em vista que linguagens de computador 
são bastante complexas.

A ferramenta apresentada procura encaixar-se nesse am-
biente, 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 desenvol-
vimento de material acessível algo fácil e simples. Isso atrairia a 
atenção de educadores para a utilização do sistema e, consequen-
temente, 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 
ĴŇňĴļņё�ĸņŃĸĶļ֍ĶĴŀĸŁŇĸ�ŁĴ�ŏŅĸĴ�ŀĴŇĸŀŏŇļĶĴ�ĸ�ŃĴŅĴ�ĸņŇňķĴŁŇĸņ�Ķłŀ�
baixa ou nenhuma visão. Além disso, também foram retratados al-
guns 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 tec-
nologias como o ensino a distância e a criação de linguagens de 
marcação para conteúdo matemático. O desenvolvimento de fer-
ramentas computacionais acessíveis, como a relatada no desenvol-
vimento deste trabalho, pode proporcionar para alunos cegos uma 
ĹłŅŀĴ�ķĸ�ĴĶĸņņĴŅ�Ĵ�ĸķňĶĴŬőł�ķĸ�ŀĴŁĸļŅĴ�ŀĴļņ�ļŁĶĿňņļŉĴ�ĸ�ĴňŇƸŁłŀĴє
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Contudo, ainda não existe acessibilidade para todo o conteú-
do 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 acessibilida-
ķĸ�Ĵł�ĴĿňŁłё�ŀĴņ�ŇĴŀĵųŀ�ŃĸĿĴ�ķļ֍ĶňĿķĴķĸ�ńňĸ�ł�ĸķňĶĴķłŅ�ĸŁĶłŁŇŅĴ�
ao tentar produzir um material acessível, como a necessidade de 
ĴŃŅĸŁķĸŅ�ňŀĴ�ĿļŁĺňĴĺĸŀ�ķĸ�ŀĴŅĶĴŬőł�ĶłŀŃĿĸŋĴ�ńňĸ�ų�ĸņŃĸĶƓ֍ĶĴ�
ĴŃĸŁĴņ�ŃĴŅĴ�ňŀ�֍ŀє

Foi proposta uma possível solução para o problema apre-
sentado, por meio da criação do sistema Matemática Fácil, que 
fornece ao educador uma ferramenta simples e intuitiva, com do-
cumentação em português, distribuída gratuitamente e disponível 
em uma plataforma online.

O sistema foi introduzido, até esse momento, apenas no am-
biente dos professores do grupo e ainda não foi avaliado seu real 
impacto em um ambiente aberto e com um número elevado de uti-
lizadores. E essa etapa deve ser em um futuro próximo da pesquisa. 
Vale ressaltar que o sistema deve continuar sendo desenvolvido e 
ņňĴ�ķłĶňŀĸŁŇĴŬőł�ķĸŉĸŅŏ�ņĸŅ�ļŁĶŅĸŀĸŁŇĴķĴ�Ĵ�֍ŀ�ķĸ�ŇłŅŁŏіĿł�ĶĴķĴ�
vez melhor e mais robusto.

�łŅ�֍ŀё�ŃłŅ�ŀĸļł�ķĸ�ķļŉĸŅņĴņ�ĹňŁĶļłŁĴĿļķĴķĸņ�ĸ�ĶĴŅĴĶŇĸŅƓņŇļ-
cas apresentadas pelo sistema, buscou-se atrair ao máximo a aten-
ção do educador. Isso ocorreu para que o educador pudesse produ-
zir 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 disponi-
bilização 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

Marí lia 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 
ĸ�ļķĸŁŇļ֍ĶĴŬƹĸņє�	�ŃĴŅŇļŅ�ķł�ŃŅļŀĸļŅł�ĴŁł�ķĸ�ŉļķĴ�ņĸ�ķĸņĸŁŉłĿŉĸŀ�
as representações numéricas que irão servir de base para com-
ŃŅĸĸŁķĸŅ�łņ�ņƓŀĵłĿłņ�ŁňŀųŅļĶłņ�ĸ�ł�ĶŏĿĶňĿł�Ҏ
	����ё�ӅӃӄӄҏє��ł�
entanto, alguns alunos, ao ingressarem na escola, apresentam di-
֍ĶňĿķĴķĸņ�ŃĴŅĴ�ņłĿňĶļłŁĴŅ�ŃŅłĵĿĸŀĴņё�ĸĹĸŇňĴŅ�ĶŏĿĶňĿłņё�ŅĸĶłŁĻĸ-
ĶĸŅ�ŁǲŀĸŅłņ�ĸ�ļķĸŁŇļ֍ĶŏіĿłņє

As 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 resul-
ŇĴķłņ�ķĴ�ŃŅłŉĴ�
ŅĴņļĿ�ķĸ�ӅӃӄӈё�ĴŃĸŁĴņ�ӈӊՌ�ĴŃŅĸŁķĸŅĴŀ�ł�ĴķĸńňĴķł�
na competência de resolução de problemas até o 5º ano do Ensino 
�ňŁķĴŀĸŁŇĴĿ�ķĴ�Ņĸķĸ�ŃǲĵĿļĶĴ�Ҏ���ё�ӅӃӄӋҏє
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�ņ� ĸņŇňķłņ� ŅĸĿĴĶļłŁĴķłņ� Ŏ� ķļ֍ĶňĿķĴķĸ� ĸŀ��ĴŇĸŀŏŇļĶĴ� ņőł�
ŀĸŁłņ�ĹŅĸńňĸŁŇĸņё�ŉļņŇł�ńňĸ�Ĵ�ŀĴļłŅļĴ�ķłņ�ĸņŇňķłņ�ņłĵŅĸ�Ĵņ�ķļ֍ĶňĿ-
dades de aprendizagem permeia o campo da linguagem, como a lei-
tura e a escrita. Esse fato é uma construção social, pois a Matemá-
tica é considerada uma disciplina de grande bloqueio (SILVEIRA, 
ӅӃӃӅҏё�ĸё�Ĵņņļŀё�ķļ֍ĶňĿķĴķĸņ�ŁĴ�ĴŃŅĸŁķļōĴĺĸŀ�ķĸņŇĴ�ņőł�ĸņŃĸŅĴķĴņє

	ņ�ķļ֍ĶňĿķĴķĸņ�ķłņ�ĴĿňŁłņ�Ķłŀ�Ĵ��ĴŇĸŀŏŇļĶĴ�Ńłķĸŀ�ĸņ-
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 abs-
tração 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 
ŅĸĹĸŅŴŁĶļĴ� Ĵ� ňŀ�ŃĴķŅőł� ķĸ� ķļ֍ĶňĿķĴķĸņ� ĶĴŅĴĶ-
terizado por problemas no processamento de 
informações numéricas, aprendizagem de fatos 
aritméticos e realização de cálculos precisos ou 
֓ňĸŁŇĸņє��ĸ�ł� ŇĸŅŀł�ķļņĶĴĿĶňĿļĴ� ĹłŅ�ňņĴķł�ŃĴŅĴ�
ĸņŃĸĶļ֍ĶĴŅ�ĸņņĸ�ŃĴķŅőł�ŃĴŅŇļĶňĿĴŅ�ķĸ�ķļ֍ĶňĿķĴ-
des matemáticas, é importante também espe-
Ķļ֍ĶĴŅ� ńňĴļņńňĸŅ� ķļ֍ĶňĿķĴķĸņ� ĴķļĶļłŁĴļņ� ńňĸ�
ĸņŇĸĽĴŀ� ŃŅĸņĸŁŇĸņё� ŇĴļņ� Ķłŀł� ķļ֍ĶňĿķĴķĸņ� Łł�
raciocínio matemático ou na precisão na leitura 
ķĸ�ŃĴĿĴŉŅĴņ�ҎӅӃӄӇё�Ńє�Ӊӊҏє

�ĸĺňŁķł� �ĴŁŇłņ� ҎӅӃӄӉҏё� Ĵņ� ĶŅļĴŁŬĴņ� Ķłŀ� ��� ŁłŅŀĴĿŀĸŁ-
te apresentam atitudes imaturas, como contar com os dedos para 
resolver problemas ou desenhar símbolos no caderno para apoiar 
Ĵ�ĶłŁŇĴĺĸŀє��ňĶļĴŁ�ĸ��łŁ�	ŅŇĸņ�ҎӅӃӄӈҏ�ĿļņŇĴŅĴŀ�ĴĿĺňŀĴņ�ĶĴŅĴĶŇĸ-
rísticas das crianças com DD como: prejuízo do senso numérico; 
ķļ֍ĶňĿķĴķĸņ� ŃĴŅĴ� ĸņŇļŀĴŅ� ńňĴŁŇļķĴķĸņђ� ŅĸķňōļķĴ� ĶĴŃĴĶļķĴķĸ� ķĸ�
ņňĵļŇļōĴŬőłђ�ķļ֍ĶňĿķĴķĸ�Ķłŀ�Ĵ�ŇŅĴŁņĶłķļ֍ĶĴŬőł�ķĸ�ŅĸŃŅĸņĸŁŇĴŬƹĸņ�
ņļŀĵƷĿļĶĴņђ�ķļ֍ĶňĿķĴķĸ�ŃĴŅĴ�ĶłŁŇĴŅ�ĸŀ�łŅķĸŀ�ļŁŉĸŅņĴђ�ļŁĶłŀŃŅĸ-
ensão do sistema decimal; prejuízo no desenvolvimento da linha 
numérica mental; capacidade limitada de recuperação de fatos 
ĴŅļŇŀųŇļĶłņђ�ķļ֍ĶňĿķĴķĸ�ŃĴŅĴ�ķĸĶłŀŃłŅ�ňŀ�ŃŅłĵĿĸŀĴ�ĸŀ�ŃĴŅŇĸņђ�
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 
ŁĴ�ŉļķĴ�ķĴ�ĶŅļĴŁŬĴ�Ķłŀ�ķļ֍ĶňĿķĴķĸņ�łň�ŇŅĴŁņŇłŅŁłņ�ķĸ�ĴŃŅĸŁķļōĴ-
ĺĸŀё�Ńłļņ�ų�ĸĿĸ�ńňĸŀ�ļŅŏ�ŀłķļ֍ĶĴŅ�ņňĴņ�ĸņŇŅĴŇųĺļĴņ�ķĸ�ĸŁņļŁł�ŃĴŅĴ�
contribuir no processo da aprendizagem. Por isso, é indispensável 
ĶłŁĻĸĶĸŅ�ņłĵŅĸ�Ĵ����ĸ�Ĵņ�ķļ֍ĶňĿķĴķĸņ�ķĸ�ĴŃŅĸŁķļōĴĺĸŀ�ŁĴ��ĴŇĸ-
mática para que, assim, se possa fazer uso de estratégias e meto-
dologias que motivem os alunos por meio de aulas mais atrativas.

�ĴĵňŅǲё�	ŅŅňķĴ�ĸ��ĴŅķļ�ҎӅӃӃӆҏ�Ĵ֍ŅŀĴŀ�ńňĸ�Ĵ�ĹłŅŀĴ�ķĸ�ĸŁņļ-
nar na sala de aula deve contar com estratégias de ensino variadas 
ŃĴŅĴ�ĴŇĸŁķĸŅ�Ňłķłņ�łņ�ļŁķļŉƓķňłņ�҆�ńňĸ�ĴŃŅĸŁķĸŀ�ķĸ�ŀňļŇĴņ�ĹłŅ-
mas diferentes. Entre as estratégias capazes de motivar os alunos, 
Tarouco et al. (2004) destacam o uso das tecnologias digitais. Se-
ĺňŁķł�
łŅĺĸņ�ĸ��ĿĸļŇĻ�ҎӅӃӄӋҏё�Ĵ�ňŇļĿļōĴŬőł�ķĴņ��ĸĶŁłĿłĺļĴņ�ķĸ��Ł-
formação e Comunicação (TICs) é uma demanda da nova ondem 
ĸĶłŁƸŀļĶĴ�ŀňŁķļĴĿё�Ńłļņ�ŃĸŅŀļŇĸ�ł�ŅŏŃļķł�ĴĶĸņņł�Ŏņ�ļŁĹłŅŀĴŬƹĸņє

ņŇĸ�ĸņŇňķł� Ňĸŀ�Ĵ�֍ŁĴĿļķĴķĸ�ķĸ�ĶłŁŇŅļĵňļŅ�Ķłŀ�łņ�ŃŅł֍ņ-
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 
ņĸŅ�ňŇļĿļōĴķĴņ�ŃĸĿł�ŃŅłĹĸņņłŅ�ŃĴŅĴ�ŀļŁļŀļōĴŅ�Ĵņ�ķļ֍ĶňĿķĴķĸņ�ĴŃŅĸ-
sentadas pelas crianças com DD no Ensino Fundamental (anos 
iniciais), destacando-se os jogos digitais. Portanto, constitui-se 
Ķłŀł�ŃĸņńňļņĴ�ĵļĵĿļłĺŅŏ֍ĶĴ�Ҏ���ё�ӅӃӃӋҏё�ńňĸ�ņĸ�ķĸņĸŁŉłĿŉĸ�Ĵ�ŃĴŅŇļŅ�
ķĸ�ňŀ�ŀĴŇĸŅļĴĿ�Ľŏ�ĸĿĴĵłŅĴķłё�Ķłŀł�ĿļŉŅłņ�ĸ�ĴŅŇļĺłņ�ĶļĸŁŇƓ֍Ķłņё�ĸ�ķĸ�
análise de seu conteúdo.

Dificuldades de aprendizagem da Matemática 
e a Discalculia do Desenvolvimento (DD)

	ĺƷŁ�ĸ��ĿĴ�ҎӅӃӃӋҏ�Ĵ֍ŅŀĴŀ�ńňĸ�ĴŁŇĸņ�ŀĸņŀł�ķĸ�ĸŁŇŅĴŅ�ŁĴ�ĸņ-
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.



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

30

Ao pensar em um determinado cálculo, temos que consi-
derar 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 fá-
cil responder um cálculo simples, mas para as crianças não é tão 
ņļŀŃĿĸņё�ŃłņŇł�ńňĸ�ĶłŀŃŅĸĸŁķĸŅ�ĸņŇĸņ�ĴņŃĸĶŇłņ�ų�ňŀ�ķĸņĴ֍ł�Ĵ�ņĸŅ�
enfrentando nas aulas de Matemática.

�łŀł��ĴŁŇłņ�ҎӅӃӄӉё�Ńє�ӆӉҏ�ĴŃłŁŇĴё�Ĵņ�Ѣķļ֍ĶňĿķĴķĸņ�ŃĴŅĴ�ĴŃŅĸŁ-
der ou realizar atividades de matemática são muito frequentes e se 
expressam de variadas formas, sobretudo, nos primeiros anos escola-
res, podendo ser leves ou graves, transitórias ou permanentes”.

H� ļŀŃłŅŇĴŁŇĸ� ĸņĶĿĴŅĸĶĸŅ� Ĵ� ķļĹĸŅĸŁŬĴ� ĸŁŇŅĸ� ķļ֍ĶňĿķĴķĸ� ķĸ�
ĴŃŅĸŁķļōĴĺĸŀё� ŇŅĴŁņŇłŅŁł� ķĸ� ĴŃŅĸŁķļōĴĺĸŀ� ĸ���є�	� ķļ֍ĶňĿķĴ-
ķĸ�ķĸ�ĴŃŅĸŁķļōĴĺĸŀ�Ņĸņļķĸ�ŁĴ�ļŁ֓ňŴŁĶļĴ�ķĸ�ĸŉĸŁŇłņ�ŇŅĴŁņļŇƷŅļłņ�
que resultam negativamente no ato de aprender; pode ser a troca 
de professor, separação dos pais, problemas de saúde, entre ou-
tros. Diferentemente, o transtorno de aprendizagem se determi-
ŁĴ�ŃĸĿł�ĶĴŅŏŇĸŅ�ŁĸňŅłĵļłĿƷĺļĶł�ķĴņ�ķļ֍ĶňĿķĴķĸņ�ķĸ�ĴŃŅĸŁķĸŅє��őł�
ķļ֍ĶňĿķĴķĸņ�ńňĸ�ĸņŇļŉĸŅĴŀ�ĸ�ĸņŇőł�ŃŅĸņĸŁŇĸņ�ŁĴ�ŉļķĴ�ĸņĶłĿĴŅ�ķł�
ĴĿňŁłё�ŃłķĸŁķł�ņĸŅ�ĸņŃĸĶƓ֍Ķł�łň�ĸŁŉłĿŉĸŅ�ŀǲĿŇļŃĿĴņ�ĶłŀŃĸŇŴŁ-
ĶļĴņ�Ҏ�	����ё�ӅӃӄӉҏє

Por sua vez, os indivíduos que apresentam o desempenho 
abaixo de um determinado ponto esperado para a idade cronoló-
gica, capacidade mental e nível de escolaridade, sendo persisten-
Ňĸņё�ĴĶłŀĸŇĸŀ�Ŏ�ĶŅļĴŬőł�ķĸ�ňŀĴ�ŁłņłĿłĺļĴ�ĸņŃĸĶƓ֍ĶĴё�Ĵ��ļņĶĴĿĶň-
ĿļĴ�ķł��ĸņĸŁŉłĿŉļŀĸŁŇł�Ҏ��ҏє��ĸ�ĴĶłŅķł�Ķłŀ��ļĿĿĴŅ�ҎӅӃӄӊё�Ńє�Ӈӈҏ�Ĵ�
DD “não é causada por lesão cerebral, mas sim por um problema 
motivado por má formação neurológica”.

Segundo o Manual de Diagnóstico e Estatística dos Trans-
tornos Mentais (DSM-5)

Discalculia é um termo alternativo usado em 
ŅĸĹĸŅŴŁĶļĴ� Ĵ� ňŀ� ŃĴķŅőł� ķĸ� ķļ֍ĶňĿķĴķĸņ� ĶĴŅĴĶ-
terizado por problemas no processamento de 
informações numéricas, aprendizagem de fatos 
aritméticos e realização de cálculos precisos ou 
֓ňĸŁŇĸņ� Ҏ	����	�� ��!���	����� 	���-
��	����ё�ӅӃӄӇё�Ńє�Ӊӊҏє
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�ĸņņĴ�ĹłŅŀĴё�Ĵ����ų�Ĵ�ķļ֍ĶňĿķĴķĸ�ķĸ�ĶłŀŃŅĸĸŁķĸŅ�Ĵ�ŀĴŇĸ-
ŀŏŇļĶĴ�ĸ�Łőł�ĸņŇŏ�ĴņņłĶļĴķĴ�Ĵ�ķļ֍ĶňĿķĴķĸņ�ĺĸŅĴļņ�ķĸ�ĴŃŅĸŁķļōĴĺĸŀ�
Ľŏ�ńňĸ�ŃŅĸĽňķļĶĴ�ĸņŃĸĶļ֍ĶĴŀĸŁŇĸ�Ĵ�ĶĴŃĴĶļķĴķĸ�ķĸ�ĴķńňļŅļŅ�Ĵņ�ĻĴĵļ-
lidades matemáticas.

�ĿļŁļĶĴŀĸŁŇĸё�ĸņņĸņ�ļŁķļŉƓķňłņ�ĴŃłŁŇĴŀ�ķļ֍ĶňĿķĴķĸņ�ĸŀ�Ņĸ-
alizar as quatro operações básicas, tendo como fonte de ajuda os 
dedos ou marcar o papel. A leitura e escrita numéricas, discrimi-
nação e estimação de grandezas, a orientação temporal e espacial 
também são comprometidas.

�łŁĹłŅŀĸ�ĴŃłŁŇĴ��ĴŅŅĸĿĿ�ҎӅӃӃӋҏё�ĸŁŇŅĸ�Ĵņ�ķļ֍ĶňĿķĴķĸņ�ĶĴŅĴĶ-
terísticas da DD estão a

[...] realização de cálculos simples, como adição; 
ķļ֍ĶňĿķĴķĸ� ĸŀ� ņĴĵĸŅ� Ķłŀł� ŅĸņŃłŁķĸŅ� łņ� ŃŅł-
blemas matemáticos; substituir um número por 
łňŇŅłђ� ļŁŉĸŅŇĸŅ�ŁǲŀĸŅłņ� ҎŃłŅ�ĸŋĸŀŃĿłё�Ӊ�ŃłŅ�ӌҏђ�
reverter números (por exemplo, 2 por 5); alinhar 
mal os símbolos, por exemplo, ao usar um ponto 
decimal; nomear, ler e escrever incorretamente 
ņƓŀĵłĿłņ�ŀĴŇĸŀŏŇļĶłņ�ҎӅӃӃӋё�Ńє�ӊӆіӊӇҏє

Isto posto, a criança com DD, desde o seu desenvolvimen-
Ňłё�ŀĴŁļĹĸņŇĴŅļĴ�ňŀĴ�ķļ֍ĶňĿķĴķĸ�ŁĴ�ŃĸŅĶĸŃŬőł�ĸ�ŀĴŁļŃňĿĴŬőł�ķł�
senso numérico. A DD não se trata de um processo progressivo, 
no entanto, estabelece disfunções relutantes ao tratamento (SAN-
���ё�ӅӃӄӉҏє� �ňĴ�ŃŅĸŉĴĿŴŁĶļĴ�Ńłķĸ�ŉĴŅļĴŅ� ĸŁŇŅĸ�ӆ� Ĵ�ӄӃՌ� Ҏ�		�ђ�
����	ђ��	����ё�ӅӃӄӈҏє

Estratégias para o ensino de Matemática

Farrell (2008) considera que, para aprender Matemática, toda 
criança necessita ter desenvolvido habilidades básicas, como: uti-
lizar e reconhecer números até dez; compreender a adição e sub-
tração simples; combinar grupos de objetos; descrever o formato e 
o tamanho de formas geométricas sólidas e planas; descrever po-
sições; utilizar ideias matemáticas para resolver problemas do co-
ŇļķļĴŁłђ�ĴĿųŀ�ķĸ�ĶłŀŃŅĸĸŁķĸŅ�ĶłŁĶĸļŇłņ�ķĸ�ĶĿĴņņļ֍ĶĴŬőłё�ŁǲŀĸŅłё�
comprimento, 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-
ĶĴķĴ�ĸŀ�ķĴķłņ�ńňĴŁŇļŇĴŇļŉłņё�Ńłļņё�Ķłŀł�ĶļŇĴķł�ŃłŅ��ĴŁŇłņ�ҎӅӃӄӉё�



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

32

Ńє�ӄӈӊҏ�Ĵņ�ŅĸŀĸķļĴŬƹĸņ�ķĸŉĸŀ�ѢŅĸķňōļŅ�ł�ŇĸŀŃł�ķĸ�ŅĸņŃłņŇĴ�ĸŀ�ŇĴ-
refas de contagem de itens não simbólicos, ampliar a precisão na 
ĸņŇļŀĴŇļŉĴ�ķĸ�ŁǲŀĸŅłņ�ĸŀ�ňŀĴ�ĿļŁĻĴ�ŁňŀųŅļĶĴё�ŇŅĴŁņĶłķļ֍ĶĴŬőł�ĸё�
principalmente, comparação de magnitudes simbólicas”.

Há duas abordagens que têm servido como base para as pro-
postas de intervenção: pedagógicas e cognitivas. As abordagens 
pedagógicas priorizam o uso de materiais concretos e a predomi-
nância de treinos cognitivos explícitos, enquanto nas abordagens 
cognitivas se investe em programas computadorizados, com trei-
Łłņ�ĸ�ĸņŇŅĴŇųĺļĴņ�ļŀŃĿƓĶļŇĴņё�Ķłŀł�łņ�Ľłĺłņ�Ҏ�	����ё�ӅӃӄӉҏє

Portanto, para que as intervenções sejam produtivas, deve-
-se: propor adaptações; oferecer sessões individuais ou em grupos 
pequenos; guiar-se por programas estruturados; envolver ativida-
des curriculares e não curriculares; repetir exercícios sempre que os 
conceitos forem assimilados; motivar e compensar as crianças; evi-
ŇĴŅ�ŃňŁļŬƹĸņ�ĸ�ĴňŋļĿļŏіĿĴņ�Łł�ĶłŁŇŅłĿĸ�ķĴ�ĴŁņļĸķĴķĸ�Ҏ�	����ё�ӅӃӄӉҏє

Para que o aluno com Discalculia consiga prestar atenção 
e internalizar o conteúdo que está sendo ensinado, Farrell (2008) 
ĶłŁņļķĸŅĴ�ļŀŃłŅŇĴŁŇĸ�ķļŉļķļŅ�Ĵņ�ĴŇļŉļķĴķĸņ�ĸŀ�ĸŇĴŃĴņ�ĸ�ņĸ�ĶĸŅŇļ֍ĶĴŅ�
de que o aluno realmente compreende.

Barbosa et al.� ҎӅӃӄӊҏ� ĶłŁņļķĸŅĴŀ� ńňĸ� łņ� ĴĿňŁłņ� Ńłņņňĸŀ�
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 cons-
ciente e seu uso deve ser um auxílio na aprendizagem da Mate-
mática dos alunos com DD.

�ŁŇĸŅŉĸŁŬƹĸņ�ŀĴļņ�ĸņŃĸĶƓ֍ĶĴņ�ŇĴŀĵųŀ�Ńłķĸŀ�ĴĽňķĴŅ�ŁĴ�Ĵņņļ-
milação de conteúdo. A criança deverá perceber que podemos adap-
ŇĴŅ�ĶłŁĻĸĶļŀĸŁŇłņ�ĸŀ�ŉĴŅļĴķĴņ�ņļŇňĴŬƹĸņё�Ĵņņļŀё��ĴŅŅĸĿĿ�ҎӅӃӃӋё�Ńєӊӌҏ�
discorre 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 
ņłĶļĴĿ� ŅĸĿĴĶļłŁĴŁķłіĴ� Ĵłņ� ļŁŇĸŅĸņņĸņ�ķĴņ� ĶŅļĴŁŬĴņ� ų�ŀňļŇł� ĸ֍ĶĴōё�
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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�ĸōĴŅłŇŇł� ҎӅӃӄӉҏ� ĴĿňķĸ� ńňĸ� ł� Ľłĺł� ņĸ� ĸŋŃŅļŀļ� ĸŀ� ņňĴņ� ĶĴ-
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 socie-
dade atual, ocorre a expansão das aplicações de jogos em outros 
cenários, tais como, no uso empresarial, na aprendizagem esco-
lar, em treinamentos cognitivos, entre outras aplicações” (CEZA-
�����ё�ӅӃӄӉё�Ńє�ӄӊҏє

Juntamente com o avanço tecnológico, caracterizando o jogo 
como uma mídia relevante de entretenimento, surge uma nova ge-
ração e uma forma de abordagem, dado que esses aprendizes pro-
curam construir o conhecimento de forma ativa, sendo sua lingua-
gem voltada para as mídias digitais.

ņņĴ�ŁłŉĴ�ĴĵłŅķĴĺĸŀ�ų�ĶĴŅĴĶŇĸŅļōĴķĴ�Ķłŀł�ĺĴŀļ֍ĶĴŬőłё�ńňĸ�
consiste em estimular as pessoas, de qualquer idade, e mediante jogos, 
a desempenharem uma atividade considerada chata em prazerosa.

�ĸōĴŅłŇŇł�ҎӅӃӄӉҏ�Ĵ֍ŅŀĴ�ńňĸ

[...] os jogos aplicados como treinamento cog-
nitivo em programas de reabilitação neurop-
sicológica para crianças com DD podem ser 
ĺňļĴķłņ�ŃłŅ�ĶłŁĶĸļŇłņ�ķĴ�ĺĴŀļ֍ĶĴŬőłё�ŇłŅŁĴŁ-
do-se, assim, potencialmente mais motivado-
Ņĸņ�ŃĴŅĴ�ł�ňņňŏŅļł�ҎŃє�ӄӋҏє

�ņ�Ľłĺłņ�ĶłŁńňļņŇĴŅĴŀ�ňŀ�ĸņŃĴŬł�ņļĺŁļ֍ĶĴŇļŉł�ŁĴ�ŉļķĴ�ķĴņ�
crianças e jovens, os quais são atraídos por longos períodos, atri-
buindo a impressão de serem imunes a distrações. Conseguir con-
tornar 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 
ŁĸĶĸņņļŇĴŀ�ŇĸŅ�łņ�łĵĽĸŇļŉłņ�ķĸ�ĴŃŅĸŁķļōĴĺĸŀ�ĵĸŀ�ķĸ֍Łļķłņ�Ķłŀ�ł�
intuito de estimular e enriquecer as atividades de ensino e apren-
dizagem (SAVI; ULBRICHT, 2008).
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As intervenções que utilizam jogos computadorizados pos-
ņňĸŀ�ňŀ�ņļņŇĸŀĴ�ńňĸ�ņĸ�ĴķĴŃŇĴ�Ĵł�ŃĸŅ֍Ŀ�ĶłĺŁļŇļŉł�ķł� ĽłĺĴķłŅ�ĸ�
ļŁŇĸŁņļ֍ĶĴ�łň�ķļŀļŁňļ�ł�ŁƓŉĸĿ�ķĴņ�ŇĴŅĸĹĴņё�ĶłŁņļķĸŅĴŁķł�ņňĴņ�ĻĴĵļ-
ĿļķĴķĸņ�Ҏ�"	�����ё�ӅӃӄӉҏє

O resgate de Tom é um jogo virtual elaborado no progra-
ma de doutorado em Engenharia Biomédica, na Universidade de 
�łĺļ�ķĴņ��Ņňōĸņ�Ҏ���ҏё�ŃłŅ��ĴņŇŅł�ҎӅӃӄӄҏ�Ķłŀ�ł�ļŁŇňļŇł�ķĸ�ĴňŋļĿļĴŅ�
Ĵ� ĴŃŅĸŁķļōĴĺĸŀ�ķĴņ� ĶŅļĴŁŬĴņ� Ķłŀ�ķļ֍ĶňĿķĴķĸņ� ŁĴ��ĴŇĸŀŏŇļĶĴ� ĸ�
com DD. O jogo é caracterizado por um ambiente lúdico que pos-
sui uma estrutura em que habilidades matemáticas são treinadas 
como: memória de trabalho; visualização espacial; representação 
de quantidades utilizando símbolos numéricos; processamento de 
ńňĴŁŇļķĴķĸņђ�ĿĸļŇňŅĴ�ĸ�ĸņĶŅļŇĴ�ķĸ�ŁǲŀĸŅłņђ�ĸ�ĶłŁņŇŅňŬőł�ķł�ņļĺŁļ֍-
ĶĴķł�ķł�ŁǲŀĸŅł�Ҏ�	����ё�ӅӃӄӄҏє

Outro jogo computadorizado é o The Number Race que con-
siste em princípios de aperfeiçoamento do senso numérico, na so-
Ŀļķļ֍ĶĴŬőł�ķĴņ�ŅĸĿĴŬƹĸņ�ĸŁŇŅĸ�Ĵņ�ŅĸŃŅĸņĸŁŇĴŬƹĸņ�ķłņ�ŁǲŀĸŅłņё�Łł�
conceito 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 pro-
posto 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 avan-
ŬĴŅ�Ķłŀ�ł�ĴŉĴŇĴŅ�ŃĴŅĴ�ł�ŃŅƷŋļŀł�ŁƓŉĸĿ�Ҏ�"	�����ё�ӅӃӄӉҏє

Existem muitos pontos positivos no emprego de jogos virtu-
ais na sala de aula, pois

[...] os games, em sua maioria, não apresentam um 
único objetivo, mas sim vários que vão se apre-
sentando no decorrer da interação. Quando o ob-
jetivo é muito complexo, ou necessita de muitos 
pré-requisitos para alcançá-lo, ele é subdividido 
em outros menores, que devem ser completa-
ķłņ�ŃŅĸŉļĴŀĸŁŇĸ�Ĵ�֍ŀ�ķĸ�ŇłŅŁĴŅ�ł�ĽłĺĴķłŅ�ĴŃŇł�
Ĵ�ĴŇļŁĺļŅ�ł�łĵĽĸŇļŉł�ŀĴļłŅ�Ҏ�	���ё�ӅӃӄӆё�Ńє�Ӈӊҏє

As subdivisões dos jogos podem auxiliar no processo da 
ĴŃŅĸŁķļōĴĺĸŀё�ŃŅļŁĶļŃĴĿŀĸŁŇĸ�ŃĴŅĴ�Ĵņ�ĶŅļĴŁŬĴņ�ńňĸ�ŇŴŀ�ķļ֍ĶňĿķĴ-
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 habilida-
des 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 inves-
tigar, vivenciar experiências e construir conhecimentos. Ou seja, 
Ĵ�ĸŋŃĿłŅĴŬőł�ķĸ�ĴŃĿļĶĴŇļŉłņ�ĸѼłň�ņł֕ŊĴŅĸņ�Ńłķĸ�ļŁņŇļĺĴŅ�ł�ĴĿňŁł�Ĵ�
pensar sobre o que está sendo feito (AGUIAR, 2008).

�łŁĹłŅŀĸ�ĶļŇĴ�	ĺňļĴŅ�ҎӅӃӃӋё�Ńє�ӄҏѓ�Ѣ��ňņł�ķĴ�ŇĸĶŁłĿłĺļĴ�ĸŀ�
sala de aula permite interatividade entre o aprendiz e o objeto de 
ĸņŇňķł�ŃŅłŃļĶļĴŁķł�ňŀĴ�ŃĴŅŇļĶļŃĴŬőł�ĴŇļŉĴ�ķł�ĴĿňŁł�ĸ�ňŀĴ�Ņĸ֓ĸŋőł�
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 conheci-
mento, 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 aprendiza-
gem é muito interessante. Porém, a maioria das escolas públicas 
Łőł�Ńłņņňļ�ŇĴļņ�ĸńňļŃĴŀĸŁŇłņ�ŇĸĶŁłĿƷĺļĶłņё�ķļ֍ĶňĿŇĴŁķł�ł�ĸŁņļŁł�
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 �ĴŁňĴĿ� ķĸ� �ŁŇĸŅŉĸŁŬƹĸņ� ĸŀ��ļ֍ĶňĿķĴķĸņ��ĴŇĸŀŏ-
ticas Ҏ��������ђ� ����	ё� ӅӃӄӇҏ� ĸŁĺĿłĵĴ� ĴŇļŉļķĴķĸņ� ŃĴŅĴ� ���
e pode ser utilizado pelo professor como estratégia de ensino, pois: 
contém exercícios de leitura e escrita dos números; contagem de ob-
jetos; 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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�ĴŁŇłņ� ҎӅӃӄӉҏ�ĶłŁņļķĸŅĴ�ńňĸ�ňŀĴ�ĵłĴ�łŃŬőł�ŃĴŅĴ� ŇŅĴĵĴĿĻĴŅ�
com as crianças com DD é a utilização de atividades que geram 
prazer em aprender, como atividades lúdicas. Essas atividades po-
dem auxiliar no resgate da autoestima e autoimagem das crianças 
Ķłŀ����Ҏ����	�ё�ӅӃӄӊҏє�
ĸŅŁĴŅķļ�ĸ��ŇłĵĴǵņ�ҎӅӃӄӄҏ�ŉĸŅļ֍ĶĴŅĴŀ�ńňĸ�
Ĵ�ňŇļĿļōĴŬőł�ķł�ĿǲķļĶł�ļŁ֓ňĸŁĶļĴ�ŃłņļŇļŉĴŀĸŁŇĸ�Łł�ĴņŃĸĶŇł�ļŁŇĸĿĸĶ-
ŇňĴĿё�ņłĶļĴĿ�ĸ�ĸŀłĶļłŁĴĿє��ĸŁķł�Ĵņņļŀё��łĺł֊�Ҏӄӌӌӆҏ�ĶłŁņļķĸŅĴ�ńňĸ�
o jogo pode ser um fator do desenvolvimento cognitivo, pois, no 
ŀłŀĸŁŇł�ķł� Ľłĺłё�Ĵ�ĶŅļĴŁŬĴ� Ņĸ֓ĸŇĸ� ņłĵŅĸ� ņňĴņ�ĴŬƹĸņ�ķĸ�ŀĴŁĸļŅĴ�
livre, diferente dos modos formais de aprendizagem.

�ĴŁŇłņ�ҎӅӃӄӉҏ�ŅĸĴĿļōłň�ĴĿĺňŀĴņ�ŅĸĶłŀĸŁķĴŬƹĸņ�ķĸ�ĴŬƹĸņ�ŃŅł-
ativas à aprendizagem de crianças com DD para os professores de 
matemática, englobando:

Ĵҏ�ĸĿłĺļłņ�ńňĸ�ķĸņĸŁŉłĿŉĴŀ�Ĵ�ĴňŇłĶłŁ֍ĴŁŬĴђ
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;
ĸҏ�ňŇļĿļōĴŬőł�ķĸ�ņļŁƸŁļŀłņ�ĸŀ�ŇĸŅŀłņ�ŀĴŇĸŀŏŇļĶłņђ
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 me-
dida em que as crianças se envolvam com maior desempenho nas 
ĴŇļŉļķĴķĸņ�ĶłĺŁļŇļŉĴņ� Ҏ�����	ё�ӅӃӄӈҏё�Ĵņ�ĸņŇŅĴŇųĺļĴņ�ĸņĶłĿĻļķĴņ�
Ńłņņňĸŀ�ĺŅĴŁķĸ�ļŀŃłŅŇŐŁĶļĴ�ŁĴ�ŉļķĴ�ķĴ�ĶŅļĴŁŬĴ�Ķłŀ�ķļ֍ĶňĿķĴķĸņ�
ĸѼłň� ŇŅĴŁņŇłŅŁłņ�ķĸ� ĴŃŅĸŁķļōĴĺĸŀє��łŅ� ļņņłё�ķĸŉĸŀ�ņĸŅ�ĵĸŀ�ŃĿĴ-
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 apren-
dizagem, bem como na relação afetiva de crianças e professores.

Considerações finais

A problemática desta pesquisa deu-se a partir do questio-
namento 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 perti-
nente nas escolas.

Recomenda-se uma intervenção compreensiva para ajudar 
na aprendizagem de uma criança com disfunções na numerosi-
dade. Ainda mais, essas intervenções devem ser adaptadas para o 
ŃĸŅ֍Ŀ�ķĸ�ĶĴķĴ�ļŁķļŉƓķňł�҆�ńňĸ�Ńłņņňļ�ķļ֍ĶňĿķĴķĸņ�ĸņŃĸĶƓ֍ĶĴņ�ķĸ�
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.

	�ĹĴŀƓĿļĴ�Ńłņņňļ�ňŀĴ�ļŀŃłŅŇŐŁĶļĴ�ŀňļŇł�ņļĺŁļ֍ĶĴŇļŉĴ�ŁĴ�Ņĸ-
lação com as atividades escolares da criança com DD. Por isso é 
necessário o diálogo entre pais e escola, de forma que se estabele-
çam os horários mais adequados para a realização das atividades de 
ĶĴņĴђ�ĵĸŀ�Ķłŀł�ų�ŁĸĶĸņņŏŅļł�ļķĸŁŇļ֍ĶĴŅ�łņ�ļŁŇĸŅĸņņĸņ�ķĴ�ĶŅļĴŁŬĴ�ĸ�
ł�ńňĸ�Ĵ�ķļņŇŅĴļє�	�ŃŅƷŃŅļĴ�ĶŅļĴŁŬĴ�ķĸŉĸŅŏ�ļķĸŁŇļ֍ĶĴŅ�ł�ņĸň�ŃŅłĺŅĸņņł�
ŃĴŅĴ�ņĸ�ņĸŁŇļŅ�ĴňŇłĶłŁ֍ĴŁŇĸ�ĸ�ĸņŇļŀňĿĴķĴє
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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

�ł�
ŅĴņļĿё�ł��łŀļŇŴ�ķĸ�	ĽňķĴ��ųĶŁļĶĴ�҂��	��ҎӅӃӄӌҏё� ļŁņŇļ-
ŇňƓķł�ŃĸĿĴ��łŅŇĴŅļĴ�Łխ�ӄӇӅё�ķĸ�ӄӉ�ķĸ�ŁłŉĸŀĵŅł�ķĸ�ӅӃӃӉё�ĸņŇĴĵĸĿĸĶĸ�
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 
ĸ�ŃĴŅŇļĶļŃĴŬőł�ķĸ�ŃĸņņłĴņ�Ķłŀ�ķĸ֍ĶļŴŁĶļĴё�ļŁĶĴŃĴĶļķĴķĸņ�łň�ŀłĵļ-
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 Por-
ŇĴķłŅĴ�ķĸ��ĸ֍ĶļŴŁĶļĴ�Ҏ����ҏ�і��ĸĶŅĸŇĴŅļĴ�ņŃĸĶļĴĿ�ķłņ��ļŅĸļŇłņ�
Humanos - Presidência da República).

A Declaração de Incheon para a Educação 2030, Coréia 
ҎӅӃӄӈҏё�ĸņŇĴĵĸĿĸĶĸň�ňŀĴ�ŁłŉĴ�ŉļņőł�ŃĴŅĴ�Ĵ�ĸķňĶĴŬőł�ŃĴŅĴ�łņ�ŃŅƷŋļ-
ŀłņ�ӄӈ�ĴŁłņє���
ŅĴņļĿ�ŃĴŅŇļĶļŃłň�ķł��ƷŅňŀ��ňŁķļĴĿ�ķĸ�ķňĶĴŬőł�ĸ�
ĴņņļŁłň�Ĵ�ņňĴ�ķĸĶĿĴŅĴŬőł�֍ŁĴĿё�ĶłŀŃŅłŀĸŇĸŁķłіņĸ�Ķłŀ�ňŀĴ�ĴĺĸŁ-
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 me-
dir o progresso. Garantiremos que professores 
e educadores sejam empoderados, recrutados 
ĴķĸńňĴķĴŀĸŁŇĸё� ĵĸŀ� ŇŅĸļŁĴķłņё� ńňĴĿļ֍ĶĴķłņ�
ŃŅł֍ņņļłŁĴĿŀĸŁŇĸё� ŀłŇļŉĴķłņ� ĸ� ĴŃłļĴķłņ� ĸŀ�
sistemas que disponham de bons recursos e 
ņĸĽĴŀ� ĸ֍ĶļĸŁŇĸņ� ĸ� ķļŅļĺļķłņ� ķĸ�ŀĴŁĸļŅĴ� ĸ֍ĶĴō�
Ҏ���H�	ё�ӅӃӄӈё�Ńє�ӆӅҏє

No desenvolvimento de novos recursos para potencializar o 
aprendizado de seus alunos, os professores têm desenvolvido me-
todologias de trabalhos diferenciadas (ROVER; EVANGELISTA, 
ӅӃӄӅђ����	���ĸŇ�ĴĿєё�ӅӃӄӄђ����������ё�ӅӃӃӅђ�����	��ё�
ӅӃӃӆђ� �	����ђ� ���"	ђ� �����	�ё� ӅӃӄӆҏє� ŀ� ĴĿĺňŁņ� ĶĴņłņ�
esses professores se utilizam da tecnologia para potencializar o 
conhecimento de seus alunos em ambientes como em um labo-
ratório de informática escolar. Nesses casos, os professores estu-
dam as ferramentas que são acessíveis ao ambiente escolar (LIMA, 
ӅӃӄӃҏє��ĸŁĸōĸņ� Ҏӄӌӌӊҏ� ļķĸŁŇļ֍ĶĴ� ł� ňņł� ķĴņ� ŃĿĴŁļĿĻĴņ� ĸĿĸŇŅƸŁļĶĴņ�
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 produ-
ção de texto com cartas para estudo de pronomes de tratamento; 
no domínio do conhecimento da língua portuguesa em que se uti-
ĿļōĴ�Ĵ�ŃĿĴŁļĿĻĴ�ĸĿĸŇŅƸŁļĶĴ�ŃĴŅĴ�ķĸņĶŅĸŉĸŅ�ł�ĶłŁĻĸĶļŀĸŁŇł�ņłĵŅĸ�Ĵ�
conjugação de verbos regulares. Em matemática, explora-se o uso 
de situações cotidianas com a possibilidade de compras com me-
nor 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 
ŃĸņņłĴņ�Ķłŀ�ķĸ֍ĶļŴŁĶļĴє

	�ĹĴĶļĿļķĴķĸ�ĸŀ�ĴŃĿļĶĴŬƹĸņ�ķĸ�ŅĸĶňŅņłņ�ĸŀ�ŃĿĴŁļĿĻĴ�ĸĿĸŇŅƸ-
nica é o modo como os desenvolvedores operacionais se utiliza-
ram para representar o conhecimento em uma coleção de células 
ķĸ�ķĴķłņ�Ķłŀ�Ĵ�ńňĴĿё�ņĸĺňŁķł��ĸŁĸōĸņ�Ҏӄӌӌӊҏё�Ńłķĸŀ�ķĸņĶŅĸŉĸŅ�ł�
conteúdo desejado.
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	ņ�ķļ֍ĶňĿķĴķĸņ�ĸŀ�ŃŅłĶĸņņł�ķĸ�ĿĸļŇňŅĴ�ŃĸĿłņ�ĴĿňŁłņ�ŁĴņ�ĸņ-
colas se referem, entre outras, a não conseguir ler textos sociais 
como anúncios, bilhetes, convites, poesias, histórias em quadri-
ŁĻłņє�	�ĸņĶłĿĴ�Ňĸŀ�ł�ķĸņĴ֍ł�ķĸ�ĹĴōĸŅ�Ķłŀ�ńňĸ�łņ�ĴĿňŁłņ�ĴŃŅĸŁķĴŀ�
a ler, porque pode ser um meio para adquirir conhecimento e au-
tonomia na sociedade.

�ļňŅĴ� ҎӄӌӌӅҏ�Ĵ֍ŅŀĴ�ńňĸ� ŇĴŁŇł�Ĵņ�ĶŅļĴŁŬĴņ�Ķłŀ�ķļ֍ĶňĿķĴķĸ�
ķĸ�ĴŃŅĸŁķļōĴĺĸŀ�ĸŀ�ĿĸļŇňŅĴ�Ķłŀł�łņ�ĸķňĶĴŁķłņ�Ķłŀ�ķĸ֍ĶļŴŁĶļĴ�
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 in-
teresse em atividades de leitura e escrita quando o mediador inter-
vém de forma a auxiliá-lo adequadamente, em interação que envol-
ve perguntas e respostas durante a leitura e participação ativa, sem 
punições, para quaisquer que sejam as formas do aluno ler.

�ļňŅĴ�ҎӄӌӌӅҏ�ŅĸĴĿļōłň�ňŀ�ĸņŇňķł�Ķłŀ�ӌ�ĴĿňŁłņ�ńňĸ�ĴŃŅĸņĸŁ-
ŇĴŉĴŀ�ķļ֍ĶňĿķĴķĸ�ķĸ�ĴŃŅĸŁķļōĴĺĸŀ�ŃłŅ�ŀĸļł�ķĸ�ňŀ�ŃŅłĶĸķļŀĸŁŇł�
de ensino intitulado: “Oportunidade de resposta seguida de dicas 
ou modelos” (situação de leitura de livros de histórias infantis, gra-
ķňĴķłņ�Ķłŀ�ŁƓŉĸļņ�ķĸ�ķļ֍ĶňĿķĴķĸņҏє��ņ�ŅĸņňĿŇĴķłņ�ŀłņŇŅĴŅĴŀ�ńňĸ�
os alunos que apresentavam baixo índice de acertos de palavras 
no início do projeto evoluíram satisfatoriamente. Isso ocorreu a 
ŇĴĿ�ŃłŁŇł�ńňĸ�ĴĿĶĴŁŬĴŅĴŀ�ӄӃӃՌ�ķĸ�ĴĶĸŅŇłņ�ĸŀ�ĿĸļŇňŅĴ�ķĸ�ŃĴĿĴŉŅĴņ�
nos livros que apresentavam maior complexidade gramatical. Bem 
como houve aumento no relato do leitor sobre o texto lido e a es-
crita inicialmente garatuja se transformou em frases legíveis e fun-
cionais. Neste caso, a interação do mediador com o leitor foi reali-
ōĴķĴ�Ķłŀ�ŀĴļłŅ�ĹŅĸńňŴŁĶļĴ�ĸ�ļŁŇĸŁņļķĴķĸ�ŃłŅ�ŀĸļł�ķĴ�ĿĸļŇňŅĴ�ķĸ�ӄӋ�
livros de história infantil em dois meses.

Os livros de história infantil utilizados no programa são 
ŀňļŇł�ĴŇŅĴŇļŉłņ�ŃĴŅĴ�łņ�ĴĿňŁłņє��ĸĺňŁķł��ļĿŉĴ�ҎӅӃӄӄё�Ńє�ӄҏё�łņ�ĿļŉŅłņ�
ķĸ�ĻļņŇƷŅļĴņ�ļŁĹĴŁŇļĿ�ķĸ��ƸŁļĴ��ňŁńňĸļŅĴ�ņőł�ѢŅļĶĴŀĸŁŇĸ�ļĿňņŇŅĴķłņё�
seus livros tornam-se atraentes para o leitor em formação”. A au-
tora aponta a narração como facilitadora na aprendizagem na lei-
tura: “também graças ao tratamento narrativo que opta por textos 
simples, via de regra em linguagem coloquial, de fácil apreensão”.

�ĸ�ŀĴŁĸļŅĴ�ĺĸŅĴĿё�łņ�ĸņŇňķłņ�ķĸ��ļĿŉĴ� ҎӅӃӄӄҏ�ĸŁĹĴŇļōĴŀ�ńňĸ�
łņ� ĿļŉŅłņ� ķĸ� �ƸŁļĴ� �ňŁńňĸļŅĴ� ķĸņŃĸŅŇĴŀ� ł� ļŁŇĸŅĸņņĸ� ŃĸĿĴ� ĿĸļŇňŅĴ�
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porque “reside[m] em uma narrativa bem humorada e concisa com 
ņļŇňĴŬƹĸņ�ķļŉĸŅŇļķĴņ�ķĸĿļŀļŇĴķĴņ� Ķłŀ�ŃŅļŁĶƓŃļł�ŀĸļł� ĸ�֍ŀ� ĹĴĶļĿ-
ŀĸŁŇĸ�ĶłŀŃŅĸĸŁķļķĴ�ŃĸĿĴņ�ĶŅļĴŁŬĴņѣ�Ҏ�������	ё�ӄӌӋӈђ�	���ё�
ӄӌӌӇҏє��ĸņņĸ�ĶĴņłё�ł�ŀĴŇĸŅļĴĿ� Ňĸŀ�Ķłŀł�łĵĽĸŇļŉł�ĸŋŃĿłŅĴŅ�Łł�ķĸ-
senvolvimento do texto palavras com rimas que acompanham as 
ķļ֍ĶňĿķĴķĸņ�ĴŃŅĸņĸŁŇĴķĴņ�ŃĸĿĴ�ĶŅļĴŁŬĴ�ŁĴ�ĴŃŅĸĸŁņőł�ķĴ�ĿļŁĺňĴĺĸŀ�
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 des-
ŃĸŅŇĴŅ�Łłņ�ĴĿňŁłņ�ł� ļŁŇĸŅĸņņĸ�ĸŀ�ĴŇļŉļķĴķĸņ�ńňĸ� ņĸĽĴŀ�ņļĺŁļ֍ĶĴ-
tivas, oportunizando o desenvolvimento das suas potencialidades 
com os mais variados recursos para apoio à aprendizagem. Garan-
tir um currículo inclusivo para viver em sociedade de maneira sig-
Łļ֍ĶĴŇļŉĴ�ĸ�ķļŉĸŅŇļķĴ�Ńłķĸ�łŃłŅŇňŁļōĴŅ�Ĵł�ĸņŇňķĴŁŇĸ�Ĵ�ŃĴŅŇļĶļŃĴŬőł�
ativa no exercício de seus deveres e direitos como cidadão.

	ł� łĵņĸŅŉĴŅ� Ĵ� ĴŃĿļĶĴĵļĿļķĴķĸ� ĸ� ŅĸĹĸŅĸŁĶļĴļņ� ĵļĵĿļłĺŅŏ֍ĶĴņ�
de adaptação de recursos em ferramentas de planilhas para a área 
ĸķňĶĴĶļłŁĴĿ�Ҏ����ђ��	������	ё�ӅӃӄӅђ����	���ĸŇ�ĴĿєё�
ӅӃӄӄђ����������ё� ӅӃӃӅђ�����	��ё� ӅӃӃӆђ� �	����ђ� ���"	ђ�
�����	�ё�ӅӃӄӆҏё� ĴķĴŃŇłňіņĸ�ňŀ�ŃŅłĺŅĴŀĴ�ķĸ� ĿĸļŇňŅĴ�ĸ� ĸņĶŅļŇĴ�
Ҏ����	ё�ӄӌӌӅҏ�ĸŀ�ňŀĴ�ĹĸŅŅĴŀĸŁŇĴ�Ķłŀ�ŃĿĴŁļĿĻĴņ�ĸĿĸŇŅƸŁļĶĴņ�ŃĴŅĴ�
ł�ŀĸķļĴķłŅѼŃŅłĹĸņņłŅ�ĴŁĴĿļņĴŅё�ĴŅńňļŉĴŅ�ĸ�ĺĸŅĴŅ�ŃŅłŇłĶłĿłņ�ļŀŃŅĸņ-
ņłņ�ĸ�ĸĿĸŇŅƸŁļĶłņ�ķł�ķĸņĸŀŃĸŁĻł�ķĴ�ĿĸļŇňŅĴ�ĸ�ĸņĶŅļŇĴ�ĸŀ�ĴŇļŉļķĴķĸ�
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 
ĴķĴŃŇĴķłņ�ŃĴŅĴ�ĴňŋļĿļĴŅ�łņ�ĴĿňŁłņ�Ķłŀ�ķļ֍ĶňĿķĴķĸ�ķĸ�ĴŃŅĸŁķļōĴ-
gem em leitura no ensino fundamental.

Objetivo

Descrever o uso de um aplicativo computacional para arqui-
vo e registro de leitura de história infantil que aborda os recursos 
ŃĸķĴĺƷĺļĶłņ�ĴķĴŃŇĴķłņ�ŃĴŅĴ�ĴňŋļĿļĴŅ�łņ�ĴĿňŁłņ�Ķłŀ�ķļ֍ĶňĿķĴķĸ�ķĸ�
aprendizagem em leitura no ensino fundamental.
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Método

A pesquisa ora apresentada é de natureza sistemática, ca-
ráter qualitativo. Inicia-se com a revisão sistemática da literatura 
ŃĴŅĴ� ĶłŁĻĸĶĸŅ� ĸ� ļķĸŁŇļ֍ĶĴŅ� łņ� ĸņŇňķłņ�ńňĸ� ĸŁŉłĿŉĸŀ�ł�ŃŅłĶĸņņł�
ķĸ�ňņł�ķĸ�ŃĿĴŁļĿĻĴņ�ĸĿĸŇŅƸŁļĶĴņ�ŃĴŅĴ�֍Łņ�ĸķňĶĴĶļłŁĴļņє�	�Ņĸŉļņőł�
sistemática da literatura se realizou por meio de levantamento em 
fontes de informações digitais. O site utilizado na pesquisa foi o 
�ĶļĸĿł�ҎŊŊŊєņĶļĸĿłєłŅĺҏ�ĸ�ł�ķĴ�
ļĵĿļłŇĸĶĴ��ļĺļŇĴĿ�
ŅĴņļĿĸļŅĴ�ķĸ��ĸņĸņ�
ĸ��ļņņĸŅŇĴŬƹĸņ�Ҏ
���ҏє��ņ�ķĸņĶŅļŇłŅĸņ�ĹłŅĴŀ��ĿĴŁļĿĻĴ�ĸĿĸŇŅƸŁļĶĴ�ĸ�
ensino, Arquivos de leitura e escrita, Registro de leitura em apli-
cativo, Aplicativo de leitura e escrita, Banco de dados leitura. No 
segundo momento, desenvolveu-se o processo de leitura e a elabo-
ração de recursos pedagógicos adaptados para auxiliar os alunos 
Ķłŀ�ķļ֍ĶňĿķĴķĸ�ķĸ�ĴŃŅĸŁķļōĴĺĸŀ�ĸŀ�ĿĸļŇňŅĴє

Procedimentos de coleta de dados

Levantamento bibliográfico 
sobre uso de planilha eletrônica

��ĿĸŉĴŁŇĴŀĸŁŇł�ĵļĵĿļłĺŅŏ֍Ķł�ļŁļĶļłňіņĸ�Ķłŀ�ł�ĶŅňōĴŀĸŁŇł�
entre os descritores, utilizando o operador booleano AND. Utili-
ōłňіņĸ�ňŀ��ļĿŇŅł�Ҏ�ӄҏ�ńňĸ�ĶłŁņļņŇļň�Łł�ŃĸŅƓłķł�ķĸ�ŉļŁŇĸ�ĴŁłņ�Ҏӄӌӌӊ�
Ĵ� ӅӃӄӊҏё� ĿƓŁĺňĴ� ŃłŅŇňĺňĸņĴ� ĸ� ŃĸŅļƷķļĶłņ� ĵŅĴņļĿĸļŅłņє� �ĸņņĴ� ĸŇĴŃĴ�
realizaram-se cinco buscas: 

- Busca 1 (B1ҏё�Ķłŀ�łņ�ķĸņĶŅļŇłŅĸņ��ĿĴŁļĿĻĴ�ĸĿĸŇŅƸŁļĶĴ�
ĸ�ĸķňĶĴŬőłё�Ҏ�ĿĴŁļĿĻĴ�ĸĿĸŇŅƸŁļĶĴҏ�	���ҎĸķňĶĴŬőłҏё�
na qual localizou-se 5 estudos; 
- Busca 2 (B2), com o termo Arquivo e leitura e escrita, 
Ҏ	Ņńňļŉłҏ�	���ҎĿĸļŇňŅĴ�ĸ�ĸņĶŅļŇĴҏё�Ķłŀ�ӄ�ĸņŇňķłђ�
- 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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��ņļņŇĸŀĴ�ķĴ��ļĶŅłņł֕�ŋĶĸĿ� ӅӃӄӉ� Ňĸŀ�ňŀĴ�ĶĴŃĴĶļķĴķĸ�
ŅĸķňōļķĴ�ķĸ�ŀĸŀƷŅļĴ�Ҏ���	��ё�ӅӃӃӊҏє��łĺłё�Ĺłļ�ŃłņņƓŉĸĿ�ķĸņĸŁ-
ŉłĿŉĸŅ�ĶĴķĴ�ŁƓŉĸĿ�ķĸ�ĿĸļŇňŅĴ�҆�ĶłŀŃłņŇł�ŃłŅ�ņĸŇĸ�ĿļŉŅłņ�ĸŀ�ňŀĴ�
ŃĿĴŁļĿĻĴ� Ķłŀ�ķňĴņ� ĴŉĴĿļĴŬƹĸņ�҆� ŇłŇĴĿļōĴŁķł� ӄӇ� ŃĿĴŁļĿĻĴņ� ŃĴŅĴ�
análise mais a de adaptação de leitura complementar desenvol-
vida 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.

�łŁĹłŅŀĸ�ķĸņĶŅļŬőł�ķł�ŃŅłĺŅĴŀĴ�ķĸ�ĿĸļŇňŅĴ�ķĸ��ļňŅĴ�ҎӄӌӌӅҏё�
o desenvolvimento da atividade de leitura de livro com história in-
ĹĴŁŇļĿ�ļŁļĶļłňіņĸ�Ķłŀ�ňŀĴ�ĴŉĴĿļĴŬőł�ķĸ�ĿĸļŇňŅĴ�Ķłŀ�ķňŅĴŬőł�ķĸ�ӄӃ�
minutos 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 
ĹŅĴņĸņ�ĸņĶŅļŇĴņ�ĸ�ķļ֍ĶňĿķĴķĸņ�ҎņƓĿĴĵĴņ�ņļŀŃĿĸņ�łň�ĶłŀŃĿĸŋĴņҏє��ĴŅĴ�
cada sessão foram computadas as porcentagens de acertos e acer-
tos com modelo ou dicas de palavras que poderão indicar o quanto 
de ajuda o aluno necessitou.

	ņņļŀё�Ĵ�ķļŀļŁňļŬőł�Łł�ŁǲŀĸŅł�ķĸ�ķļĶĴņ�łň�ŀłķĸĿłņ�ŃƸķĸ�
favorecer dados de uma leitura mais independente e, provavelmen-
Ňĸё�ŀĴļņ� ֓ňĸŁŇĸє��ňĴŁķł� ł� ĴĿňŁł� ŇĸŅŀļŁĴŉĴ� ķĸ� ĿĸŅ� łņ� ņĸļņ� ĿļŉŅłņ�
ķĸ�ķĸŇĸŅŀļŁĴķł�ŁƓŉĸĿ�ķĸ�ķļ֍ĶňĿķĴķĸ�ĸ�Ňļŉĸņņĸ�łĵŇļķł�ł�ŃĸŅĶĸŁŇňĴĿ�
determinado, ele avançava para o seguinte. Caso contrário, nas ses-
sões 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 
ł�ŁƓŉĸĿ�ķĸ�ķļ֍ĶňĿķĴķĸ�ķĸ�ĶĴķĴ�ĶłŁĽňŁŇł

       Fonte: Elaborado pelas autoras do projeto

Nesse sentido, num primeiro momento, realizou-se no com-
putador a investigação de objetos, temas e outros centros de inte-
resse 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, con-
siderou-se a implementação de um Currículo Funcional Natural 
і�����Ҏ����	�ĸŇ�ĴĿєё�ӅӃӄӇҏ�҆�ńňĸ�ņĸ�ĹňŁķĴŀĸŁŇĴ�ŁňŀĴ�֍Ŀłņł֍Ĵ�
de educação que determina a forma e o conteúdo de um currícu-
lo adequado às características individuais. Consequentemente, as 
ļŀĴĺĸŁņ�ļŀŃŅĸņņĴņ�ĹłŅĴŀ�Ĵ�ķĸ�ĹłŇłĺŅĴ֍Ĵņ�ĸ�Łőł�ķĸņĸŁĻłņ�ķĸ�ĴŁļ-
mais e de outros personagens que fossem reais e contextualizadas.

Resultados e discussão

Levantamento bibliográfico sobre uso 
de planilhas eletrônicas em escolas

	ņ� ļŁĹłŅŀĴŬƹĸņ� ķł� ĿĸŉĴŁŇĴŀĸŁŇł� ĵļĵĿļłĺŅŏ֍Ķł� ŃŅłŉĸŅĴŀ�
subsídios para organização e sistematização de dados de cada alu-
Łł�ĿĸļŇłŅ�ĸŀ�ňŀĴ�ĹĸŅŅĴŀĸŁŇĴ�ŇĸĶŁłĿƷĺļĶĴ�ĸŀ�ŃĿĴŁļĿĻĴ�ĸĿĸŇŅƸŁļĶĴє�
	ł�֍ŁĴĿ�ķĴ�ĵňņĶĴ�ĵļĵĿļłĺŅŏ֍ĶĴё�ĹłŅĴŀ�ĸŁĶłŁŇŅĴķłņ�ӈ�ĴŅŇļĺłņё�ŇĴĵň-
lados no Quadro 2 a seguir:
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Quadro 2�і��ĸņňĿŇĴķłņ�ķĴ�ĵňņĶĴ�ĵļĵĿļłĺŅŏ֍ĶĴ�ķł�ňņł�
ķĸ�ŃĿĴŁļĿĻĴņ�ĸĿĸŇŅƸŁļĶĴņ�ŃłŅ�ŃŅłĹĸņņłŅĸņ

Autor Título do estudo �0f;ঞ�o�7o�;v|�7o Fonte/ano

Ana Flávia 
Mussolini

"Os futuros profes-
sores de matemáti-
ca e uma atividade 
de investigação: 
uma experiência 
envolvendo o 
uso das planilhas 
ĸĿĸŇŅƸŁļĶĴņѧ.

Pesquisa trata da For-
mação Inicial de Pro-
fessores de Matemática, 
perspectivas, expecta-
ŇļŉĴņ�ĸ�ķļ֍ĶňĿķĴķĸņ�ńňĸ�
os futuros professores 
apresentam quando 
Ņĸ֓ĸŇĸŀ�ņłĵŅĸ�ňņł�ķĸ�
ŃĿĴŁļĿĻĴņ�ĸĿĸŇŅƸŁļĶĴņ�ŁĴ�
escola básica.

Anais do XI CIAEM 
- Conferência Inte-
ramericana de Edu-
cação Matemática, 
2002.

Maria José 
Lenharo 
Morgado

"Formação de 
professores de 
matemática para o 
uso pedagógico de 
ŃĿĴŁļĿĻĴņ�ĸĿĸŇŅƸ-
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 plani-
lhas de cálculo. 

Repositório Institu-
cional Universidade 
Federal de São 
Carlos, São Carlos, 
2003.

Crediné Silva 
de Menezes, 
Maria 
Christina 
Pedrosa Valli

"O uso da planilha 
ĸĿĸŇŅƸŁļĶĴ�Ķłŀł�
instrumento de 
apoio à construção 
do conhecimento".

A ideia principal é 
mostrar que a planilha 
ĸĿĸŇŅƸŁļĶĴ�Ńłķĸ�ņĸŅ�
utilizada como uma 
ferramenta de apoio ao 
processo de construção 
de conhecimento. 

Anais do Simpósio 
Brasileiro de Infor-
mática na Educação, 
ӄӌӌӊє

Severino 
Paiva, Álvaro 
Medeiros

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

Apresenta a ESCollab, 
uma metodologia de 
ensino para Engenharia 
ķĸ��ł֕ŊĴŅĸ�ňņĴŁķł�
recursos da Web 2.0 de 
trabalho colaborativo 
no sentido de tornar o 
ensino mais atraente e 
a aprendizagem 
mais efetiva.

Simpósio Brasileiro 
De Informática na 
Educação - SBIE, 
ӅӃӄӄє

Sandro César 
Silveira Jucá

"A relevância dos 
ņł֕ŊĴŅĸņ�ĸķňĶĴ-
tivos na educação 
ŃŅł֍ņņļłŁĴĿѧє

Discutem-se as prin-
cipais características 
ķĸ�ņł֕ŊĴŅĸ�ĸķňĶĴŇļŉł�
e seu desenvolvimento 
histórico fundamenta-
do na teoria da apren-
dizagem.

Revista Ciências e 
Cognição, 2006.

Fonte: Elaborado pelos autores
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Os resultados das pesquisas apontam uso das planilhas ele-
ŇŅƸŁļĶĴņ�Ķłŀł�ĹĸŅŅĴŀĸŁŇĴ�ķĸ�ĴŃłļł�Ĵł�ŃŅłĶĸņņł�ķĸ�ĶłŁņŇŅňŬőł�ķĸ�
conhecimento no processo ensino-aprendizagem. Incentivam a in-
tegração das novas tecnologias na escola e a importância do uso da 
ŃĿĴŁļĿĻĴ� ĸĿĸŇŅƸŁļĶĴ� Ķłŀł� ĹĸŅŅĴŀĸŁŇĴ� ŃĸķĴĺƷĺļĶĴ� ŃĴŅĴ� ĴŁŏĿļņĸ� ķĸ�
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 
ķĴņ�ļŁĹłŅŀĴŬƹĸņ�ĸ�Ĵ�ĹĸŅŅĴŀĸŁŇĴ�Ńłķĸŀ�ņĸŅ�ĹĴĶļĿŀĸŁŇĸ�ļķĸŁŇļ֍Ķŏ-
veis para novo registro.

	�ĴķĴŃŇĴŬőł�ķĴ�ĹĸŅŅĴŀĸŁŇĴ�ŇłŇĴĿļōłň�ŇŅŴņ�ŃĿĴŁļĿĻĴņ�ĸĿĸŇŅƸ-
nicas a serem utilizadas como apoio no processo de leitura de 
história infantil.

Figura 1 - Relação dos níveis de leitura, tela inicial 
Ķłŀ�Ĵņ�ĸŇĴŃĴņ�ķĸ�ĿĸļŇňŅĴ�	ӄ�ĸ�	Ӆ

Fonte: Elaboração própria

Nesta planilha os professores puderam armazenar em um 
único sistema os dados de leitura de seus alunos (inclusive as lei-
turas realizadas por crianças com necessidades educacionais espe-
ciais no ensino regular) e visualizar os registros de leitura e escrita 
(Figura 2ҏ�҆�Ķłŀ�ĶłŁņňĿŇĴņ�ĸŀ�ńňĴĿńňĸŅ�ŃĸŅƓłķł�ńňĸ�ŁĸĶĸņņļŇĴņ-
sem. Ademais, puderam registrar, com um roteiro de entrevista se-
miestruturado, 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 ferramen-
ta poderão adaptar a planilha para registro de leituras complemen-
ŇĴŅĸņ�ĸ�ĺĸŅĴŅ�ňŀĴ�֍ĺňŅĴ�ĴňŇłŀŏŇļĶĴ�ҎFigura 3), conforme modelo a 
ņĸĺňļŅє��ĸņņĴ�֍ĺňŅĴё�ł�ŃŅłĹĸņņłŅ�ŃłķĸŅŏ�ĴŁĴĿļņĴŅ�Ĵņ�ŃłŅĶĸŁŇĴĺĸŁņ�
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�і��łķĸĿł�ķĸ�֍ĺňŅĴ�ĺĸŅĴķĴ�ŃĸĿĴ�ĴŁŏĿļņĸ
do desenvolvimento de leitura do estudante

 Fonteѓ��ļňŅĴ�ĸ��ĸŅŅĸļŅĴ�ҎӅӃӄӉҏ

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 pedagó-
ĺļĶłņ�ĴķĴŃŇĴķłņ�ŃĴŅĴ�Ĵ� ĿĸļŇňŅĴ�ŀłņŇŅĴŅĴŀ�ńňĸ�ĶŅļĴŁŬĴņ�Ķłŀ�ķļ֍-
ĶňĿķĴķĸ�ķĸ�ĴŃŅĸŁķļōĴĺĸŀ�ĴŃŅĸņĸŁŇĴŅĴŀ�ňŀĴ�ŀĸĿĻłŅĴ�ņļĺŁļ֍ĶĴŇļŉĴє�
Tais 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 
ķł�ĴĿňŁłё�ķĸŀłŁņŇŅĴŅĴŀ�Ĵ�ĶŅļĴŁŬĴ�ĸŀ�ņļŇňĴŬƹĸņ�ķĸņĴ֍ĴķłŅĴņё�ĸŀ�
atendimentos coletivos e individuais.

A interatividade que a tecnologia digital proporciona foi a 
ĶłŁķļŬőł� ŃĴŅĴ� ķĸņĸŁŉłĿŉĸŅ� ĹłŅŀňĿŏŅļłņ� ĸĿĸŇŅƸŁļĶłņ� ŉļĴ� ļŁŇĸŅŁĸŇє�
Esses formulários da internet são compartilhados com os alunos 
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ĴŇŅĴŉųņ�ķĸ�ňŀ�ĿļŁľ�ķĸ�ĴĶĸņņł�ĸ�Ńłķĸŀ�ņĸŅ�ŉļņňĴĿļōĴķłņ�ĸŀ�ĶłŀŃň-
tadores, celulares smartphones e tablets.

Na elaboração de recursos pedagógicos adaptados, o estu-
ķĴŁŇĸ�ŅĸĿĴŇłň�ņłĵŅĸ�ł� ļŁŇĸŅĸņņĸ�ĸŀ�֍Ŀŀĸņё� Ľłĺłņё�ŃĸŅņłŁĴĺĸŁņ�ķĸ�
histórias infantis, lazer, etc. Por exemplo, o estudante tinha inte-
resse 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 
ĹĴŉłŅļŇłє�	ĵĴļŋł�ķĸ�ĶĴķĴ�֍ĺňŅĴ�Ļŏ�ňŀĴ�ĶĴļŋĴ�ķĸ�ŇĸŋŇł�ŃĴŅĴ�ńňĸ�ł�
ĴĿňŁł�ŃłņņĴ�ķļĺļŇĴŅ�Ĵ�ŅĸņŃłņŇĴ�ķł�ĸŋĸŅĶƓĶļł�ĸ�Ĵł�֍ŁĴĿ�ķł�ĹłŅŀňĿŏŅļł�
a opção de enviar todas as respostas preenchidas. Os recursos pe-
dagógicos foram utilizados em um programa de ensino individual, 
de acordo com o �uC1o�Ɛ 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 
ŃłŅ�ŀĸļł�ķĸ�ňŀ�ĿļŁľ�ĶłŀŃĴŅŇļĿĻĴķł�Ķłŀ�ł�ĴĿňŁł�ĿĸļŇłŅє��ňŅĴŁŇĸ�ł�
programa de leitura, o aluno lia no tablet ou celular o livro da his-
tória para determinada sessão.
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Figura 4 - Livros do programa de leitura com acesso via internet 
ŃłŅ�ŀĸļł�ķĸ�ňŀ�ĿļŁľ�ĶłŀŃĴŅŇļĿĻĴķł

Fonte: Elaborado pelos autores

��ŃŅłĹĸņņłŅ�ŃŅĸĸŁĶĻĸ�Łł�ŀĸņŀł�ļŁņŇĴŁŇĸ�ĸŀ�ňŀ�ŁłŇĸĵłłľ�ł�
ķĸņĸŁŉłĿŉļŀĸŁŇł�ķĸ�ĿĸļŇňŅĴ�ķł�ĴĿňŁł�ŁĴ�ŃĿĴŁļĿĻĴ�ĸĿĸŇŅƸŁļĶĴє

Figura 5 - Planilha preenchida com os dados de leitura

                                Fonte: Elaborado pelos autores

	�ŃĿĴŁļĿĻĴ�ĸĿĸŇŅƸŁļĶĴ�Ĺłļ�ŃŅłĺŅĴŀĴķĴ�Ķłŀ�ĹňŁŬƹĸņ�ŀĴŇĸŀŏ-
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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ĿĸļŇňŅĴ�ķłņ�ĴĿňŁłņ�ĸ�ĺĸŅĴ�ňŀ�ĺŅŏ֍Ķł�ŃĴŅĴ�ł�ŃŅłĹĸņņłŅ�ĴĶłŀŃĴŁĻĴŅ�
o desempenho de leitura do aluno ao longo de toda sessão do pro-
grama de leitura e escrita.

Considerações finais

�ĸĺňŁķł��ĸķĸļŅłņ�ĸ��ĴļŉĴ�ҎӅӃӄӄҏё�ĸŋļņŇĸŀ�ŅĸĺļņŇŅłņ�ķĸ�ĺĴŁĻł�
ķĸ� ĶĸŅĶĴ� ķĸ� ӄӈՌ� ĸŀ� ŇĸŀŃł� ĸŀ� ĴŇļŉļķĴķĸņ� ĴĶĴķŴŀļĶĴņ� ńňĴŁķł� ņĸ�
compara o uso de tecnologia digital com a aplicação de um método 
tradicional. A principal funcionalidade do desenvolvimento de uma 
ĹĸŅŅĴŀĸŁŇĴ�ĸŀ�ŃĿĴŁļĿĻĴņ�ĸĿĸŇŅƸŁļĶĴņ�ų�ļķĸŁŇļ֍ĶĴŅ�ńňĸ�Ĵ�ņļņŇĸŀĴŇļōĴ-
ção de dados de leitura e escrita pode ser utilizada como uma ferra-
menta de apoio ao processo de sistematização dos registros do pro-
ĹĸņņłŅѼŀĸķļĴķłŅ�Ķłŀ�ňņł�ķĸ�ňŀ�ŅĸĶňŅņł�ņļŀŃĿĸņ�ĸ�ķĸ�ĿĴŅĺĴ�ķļĹňņőłє

Existem inúmeras iniciativas sobre a perspectiva de me-
lhoria na qualidade do trabalho e na motivação do professor cujas 
propostas e programas, muitas vezes, não incidem na sala de aula. 
�ĵņĸŅŉĴіņĸ�ńňĸё�Łł�ĶłŇļķļĴŁł�ĸņĶłĿĴŅё�łņ�ĹĴŇłŅĸņ�ŃłĿƓŇļĶłё�ĸĶłŁƸŀļ-
co, familiar e cultural se sobrepõem aos objetivos primordiais do 
ŇŅĴĵĴĿĻł�ŃĸķĴĺƷĺļĶł�ĸ�ķļ֍ĶňĿŇĴŀё�ĴļŁķĴ�ŀĴļņё�ł�ķĸņĸŁŉłĿŉļŀĸŁŇł�
instrucional de cada aluno. Ao favorecer estratégias e ferramentas 
ĸ֍ĶĴōĸņ�ĸ�ņļŀŃĿĸņ�ŃĴŅĴё�ŃłŅ�ĸŋĸŀŃĿłё�ŀĸĿĻłŅĴŅ�ł�ĸŁņļŁł�ĸ�ł�ĴĶĸņņł�
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 funda-
mental 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 desen-
volvimento psicossocial e na construção do conhecimento acadê-
mico das crianças. Para tanto, os professores devem prever a visão 
de adequar suas metodologias para alcançar resultados satisfató-
rios. A equipe escolar, os professores e a sociedade devem unir 
esforços para um trabalho em parceria colaborativa para atingir 
uma educação com qualidade.
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O uso dos recursos tecnológicos 
na educação especial: uma 

abordagem para alunos com 
Transtorno do Espectro do Autismo
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João Coelho Neto
Roberta Negrão de Araújo

Introdução

�ĸĺňŁķł��łĸĿĻł��ĸŇł�ĸ�	ĿŇłų�ҎӅӃӄӄҏё�ł�ĶłŀŃňŇĴķłŅ�ŇłŅŁłň-
-se um instrumento importante na complementação e melhoria 
da qualidade da educação, podendo trazer possibilidades de enri-
quecimento dos ambientes de aprendizagem. Já Teixeira e Coelho 
�ĸŇł�ҎӅӃӄӉё�Ńє�Ӆҏ�ŅĸņņĴĿŇĴŀ�ńňĸ

[...] a inserção do computador como instrumen-
to colaborador no processo de ensino e apren-
dizagem é consideravelmente recente, em rela-
ção a outros meios de tecnologia educacional 
tem se mostrado notável facilitador de procedi-
mentos que antes levavam dispendioso tempo 
para serem executados.

Sobre o uso do computador no processo de aprendizagem de 
ĴĿňŁłņ�Ķłŀ�ķļ֍ĶňĿķĴķĸņё��łŉĴŇĿļ�ҎӅӃӃӆҏ�ņĴĿļĸŁŇĴ�ńňĸ�ĸĿĸ�ŃĸŅŀļŇĸ�Ĵ�
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.

�ĴŅĴ��ĴĿĸŁŇĸ� Ҏӄӌӌӄё� Ńє� Ӆӆҏ� ѢҒєєєғ� ł� ňņł�ķł� ĶłŀŃňŇĴķłŅ� ĴňŋļĿļĴ�
como recurso para aprendizagem dos alunos com atendimento edu-
cacional especializado, o processo de resolução de problemas, propi-
ĶļĴŁķł�ŀĸļłņ�ķĸ�ĴŃŅĸŁķļōĴĺĸŀѣє��ĴĿ�ňņłё�ļŁŇĸĺŅĴķł�Ķłŀ�łņ�ņł֕ŊĴŅĸņ�
educacionais, proporciona aprendizagem, tanto individual quanto 
coletiva, permitindo a colaboração entre educando e educadores.

De acordo com o DSM-V, o Transtorno do Espectro do Au-
tismo (TEA) caracteriza-se por prejuízo em diversas áreas do de-
senvolvimento, como nas habilidades de interação social recíproca, 
habilidades de comunicação e comportamentos estereotipados. Sil-
ŉĴ�ҎӅӃӄӈё�Ńєӄӆҏ�ĴĵłŅķĴ�ńňĸ�ł�ĸŁņļŁł�ķĴ�ĶŅļĴŁŬĴ�ĴňŇļņŇĴ�ѢҒєєєғ�ķĸņĴ֍Ĵ�ł�
professor, por exigir que adapte os recursos de ensino considerados 
tradicionais e formule estratégias em consonância com as caracte-
rísticas individuais do aluno”. Assim, este capítulo objetiva analisar, 
ŃłŅ�ŀĸļł�ķĸ�ňŀĴ�ŃĸņńňļņĴ�ĵļĵĿļłĺŅŏ֍ĶĴё�ķĸ�ńňĸ�ŀłķł�Ĵņ�ŇĸĶŁłĿł-
gias digitais podem auxiliar na aprendizagem de alunos com TEA.

Essa análise faz parte do referencial teórico apresentado em 
ňŀĴ�ķļņņĸŅŇĴŬőł�ķĸ�ňŀ��ŅłĺŅĴŀĴ�ķĸ��ĸņŇŅĴķł��Ņł֍ņņļłŁĴĿё� ļŁŇļ-
tulada “O uso das tecnologias digitais para a alfabetização de alu-
nos com Transtorno do Espectro Autista: Proposta de um Curso 
ķĸ��ĴŃĴĶļŇĴŬőłѣ� Ҏ����ё�ӅӃӄӋҏё�ńňĸ�ķĸņĸŁŉłĿŉĸň�ŀĴŇĸŅļĴĿ�ŃĴŅĴ�
alfabetização dos referidos alunos.

Metodologia

A elaboração deste capítulo utilizou recortes teóricos apre-
ņĸŁŇĴķłņ� ŁĴ� ķļņņĸŅŇĴŬőł� ķĸ� �ňĸķĸņ� ҎӅӃӄӋҏё� ńňĸ� ķĸņĸŁŉłĿŉĸň� ňŀ�
ŀĴŇĸŅļĴĿ�ŃĴŅĴ�ĴĿĹĴĵĸŇļōĴŬőł�ķĸ�ĴĿňŁłņ�Ķłŀ�ĴňŇļņŀłє��łŁ֍ĺňŅĴіņĸ�
Ķłŀł�ňŀĴ�ŃĸņńňļņĴ�ĵļĵĿļłĺŅŏ֍ĶĴё�ŅĸņňĿŇĴŁķł�ĸŀ�ķļņĶňņņƹĸņ�ŃĸŅŇļ-
nentes ao objeto de estudo.

	�ŃĸņńňļņĴ�ĵļĵĿļłĺŅŏ֍ĶĴ�ų�ŅĸĴĿļōĴķĴ�Ĵ�ŃĴŅŇļŅ�ķł�ĿĸŉĴŁŇĴŀĸŁŇł�
de materiais que já foram analisados e publicados, tais como: arti-
ĺłņ�ĶļĸŁŇƓ֍Ķłņё�Ňĸņĸņё�ķļņņĸŅŇĴŬƹĸņ�ĸ�ĿļŉŅłņ�Ҏ�����	ё�ӅӃӃӅҏє��ĴŅĴ�
�ļĿ�ҎӅӃӄӃё�Ńє�Ӆӌҏ�ѢҒєєєғ�ų�ĸĿĴĵłŅĴķĴ�Ķłŀ�ĵĴņĸ�ĸŀ�ŀĴŇĸŅļĴĿ�Ľŏ�ŃňĵĿļĶĴ-
do. Tradicionalmente, essa modalidade de pesquisa inclui material 
impresso como livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais 
ķĸ�ĸŉĸŁŇłņ�ĶļĸŁŇƓ֍Ķłņѣє
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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 ensi-
no e de aprendizagem em diferentes contextos, enfatizando a área 
ķĴ�ķňĶĴŬőł�ņŃĸĶļĴĿ�Ҏ����ђ��	��ђ��	���	ђ�ӅӃӄӅҏє��łĸĿĻł�
�ĸŇł�ĸŇ�ĴĿє�ҎӅӃӄӊҏ�ĴĵłŅķĴŀ�ńňĸ�ł

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

�łĸĿĻł��ĸŇł�ĸ�
ĿĴŁĶł�ҎӅӃӄӊё�Ńє�ӅӃҏ�Ĵ֍ŅŀĴŀ�ńňĸ�ѢҒєєєғ�Ĵņ�ŇĸĶ-
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 con-
templar a mobilização afetiva e cognitiva (GOULART; BLANCO; 
���������ё�ӅӃӄӊҏє

No que se refere ao uso do recurso tecnológico na educação, 
�ĸŁƷŅļł�ĸ��ĴņĶłŁĶĸĿłņ�ҎӅӃӄӇҏ�ŅĸĹłŅŬĴŀ�ńňĸ�ĸņņĸņ�ļŁņŇŅňŀĸŁŇłņ�Ńł-
dem favorecer o desenvolvimento de crianças com TEA inseridas 
em classe regular, sendo uma forma de facilitar e auxiliar o proces-
so 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 co-
nhecimentos, em razão do acesso às informações ocorrer em qual-
ńňĸŅ�ŇĸŀŃł�ĸ�ĸņŃĴŬł�Ҏ����ё�ӅӃӄӉҏє

�Ĵŀłņ�ҎӅӃӃӌҏ�ĴĵłŅķĴ�ķĸ�ŀĴŁĸļŅĴ�ņļŀŃĿļ֍ĶĴķĴ�Ĵņ�ĶłŁŇŅļĵňļ-
ções do uso da tecnologia no processo de aprendizagem dos alu-
nos, sendo elas

[...] oferece outras possibilidades de interação; 
ŃĸŅŀļŇĸ�ł�ĴĶĸņņł�Ŏņ� ļŁĹłŅŀĴŬƹĸņ�ķļŉĸŅņļ֍ĶĴķĴņ�
de forma rápida; desperta mais interesse dos 
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alunos pelas aulas; possibilita a troca de infor-
mações; amplia o espaço da sala de aula; viabili-
za a socialização de trabalhos por meio de outros 
meios; prepara o aluno para o mercado de traba-
lho; contribui com a inclusão digital dos alunos; 
ŇłŅŁĴ�Ĵ�ĴňĿĴ�ŀĴļņ�ļŁŇĸŅĴŇļŉĴє�Ҏ�	���ё�ӅӃӃӌё�Ńє�Ӊҏ

Diante dos recursos tecnológicos digitais utilizados para en-
sinar, internet, computador, notebook, celular, tablet�ĸ�łņ�ņł֕ŊĴŅĸņ�
educativos são instrumentos importantes para a inclusão social 
ĸ�Ķłŀł�ĴŃłļł�Ŏ�ĴŃŅĸŁķļōĴĺĸŀ�ķłņ�ĴĿňŁłņ�Ҏ
������ё�ӅӃӄӇҏє��ł-
rellato et al. (2006, p. 4) relatam que

Ғєєєғ�łņ�ķļĹĸŅĸŁŇĸņ�ŇļŃłņ�ķĸ�ņł֕ŊĴŅĸņ�ņőł�ĶĿĴņņļ֍-
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 as-
pectos pedagógicos e os objetivos que se deseja 
alcançar na aprendizagem.

�ņ�ņł֕ŊĴŅĸņ�ĸŀŃŅĸĺĴķłņ�Ķłŀł�ŅĸĶňŅņłņ�ĸķňĶĴĶļłŁĴļņ�ķļĺļ-
tais apresentam objetivos, buscando trabalhar de acordo com a ne-
ĶĸņņļķĴķĸ�ķĸ�ĶĴķĴ�ĸķňĶĴŁķłё�Ĵ�֍ŀ�ķĸ�ĶłŁŇŅļĵňļŅ�ŃĴŅĴ�ĴŃŅłŃŅļĴŬőł�
de conteúdo e sua aprendizagem (KOVATLI, 2003). Deste modo, 
ŃĴŅĴ��łŅĸĿĿĴŇł�ĸŇ�ĴĿє�ҎӅӃӃӉё�Ńє�ӊҏ�Ĵ֍ŅŀĴ�ńňĸѓ

Ғєєєғ�ķļĴŁŇĸ�ķĴ�ňŇļĿļōĴŬőł�ķĸ� ņł֕ŊĴŅĸņ�ĸķňĶĴĶļł-
ŁĴļņё� ł� ĴĿňŁł� Ńłķĸ� ŇłŅŁĴŅіņĸ� ŀĴļņ� ĴňŇƸŁłŀłё�
Ĵņņļŀ� ĶłŁņļķĸŅĴŀłņ� ńňĸ� ņł֕ŊĴŅĸņ� Ķłŀł� Ľłĺłņ�
digitais, que atuam no desenvolvimento cogniti-
ŉł�ńňĴŁķł�ų�ŃŅłŃłņŇł�ł�ķĸņĴ֍łё�Ńłķĸŀ�ŇłŅŁĴŅіņĸ�
uma estratégia motivadora, envolvendo o aluno 
em situações que promovem a sua autonomia.

�ĵņĸŅŉĴіņĸ�ńňĸ�ł�ņł֕ŊĴŅĸ�ĸķňĶĴĶļłŁĴĿ�ĶŅļĴ�ňŀ�ĴŀĵļĸŁŇĸ�ĸŀ�
que o aluno pode explorar suas potencialidades acerca do processo 
ķĸ�ĴŃŅĸŁķļōĴĺĸŀє�	ŁŇłŁļł�ĸ��ĸŀłņ� ҎӅӃӄӇҏ�ĴĶŅĸņĶĸŁŇĴŀ�ńňĸё�ŃĴŅĴ�
ļņņłё�ų�ŃŅĸĶļņł�ĶłŁĻĸĶĸŅ�Ĵņ�ĸņŃĸĶļ֍ĶļķĴķĸņ�ķł�ĴĿňŁł�Łł�ņĸň�ŃŅłĶĸņņł�
de aprendizagem, para variar as estratégias e responder aos mais di-
ferentes ritmos e formas de aprender, bem como conhecer as poten-
cialidades pedagógicas envolvidas nos diferentes recursos tecnoló-
gicos. 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 ela-
ĵłŅĴŬőł�ķĸ�ņł֕ŊĴŅĸņ�ĸķňĶĴĶļłŁĴļņё�Ķłŀ�ļŁŇňļŇł�ķĸ�ĶłŁŇŅļĵňļŅ�Ķłŀ�
os processos de ensino e de aprendizagem (COELHO NETO; AL-
��Hё�ӅӃӄӄҏє�	ņņļŀё�ĴĿĺňŁņ�ņł֕ŊĴŅĸņ�ņőł�ĸĿĴĵłŅĴķłņ�Ķłŀ�ł�ļŁŇňļŇł�
de ensinar diversos conteúdos ou com o objetivo de aperfeiçoar 
determinada área do desenvolvimento.

Para crianças com TEA, o recurso tecnológico é um instru-
mento de intervenção utilizado para o seu desenvolvimento. Gou-
ĿĴŅŇё�
ĿĴŁĶł� ĸ��łĸĿĻł��ĸŇł� ҎӅӃӄӊҏ� ĴĵłŅķĴŀ�ńňĸ�łņ� Ľłĺłņ�ķļĺļŇĴļņ�
educacionais são uma metodologia de ensino diferenciada para 
que o aluno preste mais atenção nas aulas e aprenda, tornando es-
ses jogos instrumentos que podem contribuir para a efetivação de 
uma educação de qualidade.

�ĴŅĴ�"ĴŁļŁ�ĸ�
ĿĴŁĶł�ҎӅӃӃӌё�Ńє�ӄӋҏ

Ғєєєғ�łņ�ņł֕ŊĴŅĸņ�ĸķňĶĴŇļŉłņ�ļŁŇĸĺŅĴŀ�ķļŉĸŅņőł�ĸ�
aprendizagem em jogos interativos multidisci-
plinares, que complementam as experiências dos 
educandos na escola, trabalham com diferentes 
habilidades e preferências dos educandos, apre-
sentando as informações de diversas maneiras.

Desse modo, a utilização das novas tecnologias digitais de 
comunicação, como internet, jogos em computadores ou em dispo-
sitivos móveis para o ensino e a aprendizagem de crianças autistas, 
pode permitir que elas associem muitas das atividades com a rea-
lidade da vida diária, sabendo que os alunos autistas apresentam 
ňŀĴ�ŀĴļłŅ�ķļ֍ĶňĿķĴķĸ�ŁĴņ�ŏŅĸĴņ�ķĴ�ĿļŁĺňĴĺĸŀ�ĸ�ļŁŇĸŅĴŬőł�ņłĶļĴĿ�
Ҏ"	�	���ё�ӅӃӄӈҏє

�ļĿŉĴ�ĸŇ�ĴĿє�ҎӅӃӄӊё�Ńє�ӇӉҏ�ĴĵłŅķĴŀ�ńňĸ

[...] as formas alternativas de aprendizagem com 
o uso de metodologia ativas e interativas, como 
os jogos digitais, que são elaborados com o in-
tuito de ensinar um determinado conceito, po-
ķĸŀ�ķĸņĸŁŉłĿŉĸŅ�ĻĴĵļĿļķĴķĸņ�ĹƓņļĶĴņ�ĸѼłň�ĿƷĺļĶĴņє

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 
ĶłĺŁļŇļŉłє��łŁĹłŅŀĸ�Ĵ�ĴĵłŅķĴĺĸŀ�ķĸ��łĸĿĻł��ĸŇł�ҎӅӃӄӇё�Ńє�ӇӇҏѓ
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Ғєєєғ�ł�ňņł�ķĸ�Ľłĺłņ�ĸĿĸŇŅƸŁļĶłņ�ĸķňĶĴĶļłŁĴļņ�Ķłŀł�
recursos midiáticos, podem tanto passar infor-
mações ao aluno quanto auxiliar o processo de 
construção do conhecimento no contexto em 
que o aluno está envolvido.

�ĸņņĸ� ŀłķłё� łņ� Ľłĺłņ� ĸĿĸŇŅƸŁļĶłņ� Ńłķĸŀ� ĶłŁŇŅļĵňļŅ� ŃĴŅĴ�
além das capacidades cognitivas e sociais, auxiliando também nas 
ĻĴĵļĿļķĴķĸņ�ĹƓņļĶĴņё�ĸņŃĴĶļĴĿ�ĸ�ŇĸŀŃłŅĴĿє��łĸĿĻł��ĸŇł�ҎӅӃӄӇё�Ńє�ӈӊҏ�
descreve estas habilidades tais como

[...] esquema corporal: adquirir consciência do 
seu próprio corpo; lateralidade: perceber que os 
membros não reagem da mesma forma; orien-
ŇĴŬőł� ŇĸŀŃłŅĴĿѓ�łŅļĸŁŇĴіņĸ�Łł� ŇĸŀŃłђ�ĺŅĴ֍ņŀłѓ�
expressa-se no papel; orientação espacial: orien-
ta-se no espaço em que está inserido.

Portanto, os jogos educacionais podem desempenhar e favo-
recer competências cognitivas e motoras. Da mesma forma, podem 
desenvolver a concentração, raciocínio lógico, leitura, integração so-
ĶļĴĿ�ĸ�ŇĴŀĵųŀ�ł�ĸņŇƓŀňĿł�ŀłŇłŅ�Ҏ������ђ��	��������ё�ӅӃӄӇҏє

O recurso tecnológico vem, cada vez mais, sendo utilizado 
ŃĴŅĴ�֍Łņ�ĸķňĶĴĶļłŁĴļņ�ĸŀ�ķļĹĸŅĸŁŇĸņ�ŀłķĴĿļķĴķĸņє��łŅ�ļņņł�łĵņĸŅ-
va-se o crescimento do uso da informática na educação, principal-
mente na área de Educação Especial. Tem-se caracterizado como 
reeducação e meio de reabilitação dos indivíduos com necessidade 
de atendimento educacional especializado (AEE), incluindo crian-
ŬĴņ�Ķłŀ��	�Ҏ�	��	�ђ������ё�ӅӃӄӇҏє

Para o “uso do computador na educação faz-se necessário al-
ĺňŁņ�ĸĿĸŀĸŁŇłņ� ŇĴļņ� Ķłŀłѓ�ł� ĶłŀŃňŇĴķłŅё� ł� ņł֕ŊĴŅĸ�ĸķňĶĴŇļŉłё� ł�
professor capacitado para o uso desse computador como ferramenta 
ĸķňĶĴĶļłŁĴĿ�ĸ�ł�ĴĿňŁłѣ�Ҏ�	���ё�ӄӌӌӋё�Ńє�ӄӅҏє��łŀ�ļņņłё�ų�ļŁķļņ-
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.

�ĸŁĸŅłņł�ĸŇ�ĴĿє�ҎӅӃӄӆҏ�Ĵ֍ŅŀĴŀ�ńňĸ�Ļŏ�ňŀĴ�ŁĸĶĸņņļķĴķĸ�ķĸ�
capacitação para o uso desses recursos tecnológicos por parte 
ķłņ�ŃŅłĹĸņņłŅĸņє��ĸņņĸ�ŀłķłё��łňŅĴ�ĸ�
ŅĴŁķőł�ҎӅӃӄӉё�Ńє�ӆҏ�ŇĴŀ-
bém abordam que a mudança educacional depende essencial-
mente do professor, pois
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[...] com o avanço tecnológico os professores preci-
sam 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.

ŁŇŅĸŇĴŁŇłё� ŃŅł֍ņņļłŁĴļņ� ŇĸŅļĴŀ� ńňĸ� ņňŃĸŅĴŅ� ŃĴŅĴķļĺŀĴņ�
metodológicos para a utilização do computador como recurso 
ŃĸķĴĺƷĺļĶłє��ļĿŉĴё��ĸŅŅĸļŅĴ�ĸ��ĴŅŇļŁņ� ҎӅӃӄӉё�Ńє�ӆҏ�ŅĸņņĴĿŇĴŀ�ńňĸ�ł�
recurso tecnológico pode favorecer o desenvolvimento de habili-
dades para aprendizagem de crianças com TEA e também em ter-
ŀłņ�ķĸ�ĴĶĸņņļĵļĿļķĴķĸє��ĴŁŇłņ�ĸ��ĸńňĸŁł�ҎӅӃӄӄё�Ńє�ӊӌҏё�ŃłŅ�ņňĴ�ŉĸōё�
Ĵ֍ŅŀĴŀ�ńňĸ� ѢĴ� ļŁĶĿňņőł�ķļĺļŇĴĿ�ķŏ� Ĵņ� ĶŅļĴŁŬĴņ� ĸŀ�ņĸň�ĴŀĵļĸŁŇĸ�
a 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.


łŅŇłĿłōōłё� �ĴŁŇļŁļ� ĸ� 	ĿĶĴŁŇĴŅĴ� ҎӅӃӄӃҏ� ĶłŁŇŅļĵňĸŀ� Łĸņņĸ�
sentido, salientando que as tecnologias promovem aprendizagem 
atrativa e contextualizada, proporcionando a oportunidade aos alu-
nos que necessitam de AEE para aprender, interagir, criar e pensar.

Para indivíduos com TEA, o recurso tecnológico pode auxi-
liar na linguagem social e também na aprendizagem. Os disposi-
tivos móveis trazem muitas informações sobre a linguagem usual 
das pessoas no dia a dia, facilitando assim, a aprendizagem por 
ŀĸļł�ķĴ�ŀĸķļĴŬőł�ķĸ�ňŀ�ŃŅł֍ņņļłŁĴĿ�Ҏ�	�������ĸŇ�ĴĿєё�ӅӃӄӊҏє

Considerações finais

A pesquisa apresentou a importância do uso de recursos tec-
nológicos 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 desenvol-
vimento educacional satisfatório.

	ŇňĴĿŀĸŁŇĸ� ĸŋļņŇĸŀ� ŀňļŇłņ� ņł֕ŊĴŅĸņ� ňŇļĿļōĴķłņ� ŃĴŅĴ� Ĵ�
aprendizagem de alunos com TEA, já que estimulam a atenção e o 
interesse destes. Diante dessa situação, o aluno é capaz de apren-
der com mais facilidade.
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O uso do computador ou dispositivos móveis podem, por-
tanto, por meio de seus programas e ņł֕ŊĴŅĸņ�ĸķňĶĴĶļłŁĴļņё�ŃŅł-
mover a aprendizagem do aluno com TEA, conforme se observou 
pela literatura apresentada.
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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 
ņŃĸĶļĴĿ� Ҏ�	ҏ� Ҏ
�	���ё�ӅӃӄӈҏё�Ĵ�ĸņĶłĿĴ�ŅĸĺňĿĴŅ�ŃĴņņĴ�Ĵ�ĴŇĸŁķĸŅ�
ňŀĴ� ķļŉĸŅņļķĴķĸ� ķĸ� ĸņŇňķĴŁŇĸņё� ĸŁŇŅĸ� ĸĿĸņё� ĴĿňŁłņ� Ķłŀ�ķĸ֍ĶļŴŁ-
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; NI-
������ђ������A�ё�ӅӃӄӉҏє��ňļŇłņ�ĴĿňŁłņ�Ķłŀ����ĸŁĹŅĸŁŇĴŀ�
barreiras de acesso para a realização das atividades escolares nas 

ƈ� ���ru;v;m|;� |;�|o� ��l� u;1ou|;�7-�7bvv;u|-2o� bm|b|�Ѵ-7-�Desenho universal e tecnologia assistiva: 
implementação de atividades pedagógicas para aluna com paralisia cerebral em classe comumķ�7;=;m7b7-�
mo��uo]u-l-�7;��ॕvŊ�u-7�-2o�;l��7�1-2o��vr;1b-Ѵ�ŋ������v�r;Ѵ-�rubl;bu-�-�|ou-�7;v|;�1-rझ|�Ѵoĺ
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ĶĿĴņņĸņ�ĶłŀňŁņё�Ńłļņ�ĴŃŅĸņĸŁŇĴŀ�ķļ֍ĶňĿķĴķĸņ�ķĸ�ļŁŇĸŅĴŬőł�Ķłŀ�ł�
ŀĸļł�ķĸŉļķł�Ĵłņ�ĶłŀŃŅłŀĸŇļŀĸŁŇłņ�ŀłŇłŅĸņ�ĸѼłň�ķĸ�ĶłŀňŁļĶĴŬőłє

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) (FACHINET-
��ђ����A	���ђ������A�ё�ӅӃӄӈҏє���ķłĶňŀĸŁŇł�ķĴ��łĿƓŇļ-
ca Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
�ŁĶĿňņļŉĴ� ķĸ֍Łĸ� ĴĿĺňŀĴņ� ĴŇļŉļķĴķĸņ� ķł�	ё� Ķłŀł� ѢŃŅłĺŅĴŀĴņ�
de enriquecimento curricular, o ensino de linguagens e códigos 
ĸņŃĸĶƓ֍Ķłņ�ķĸ�ĶłŀňŁļĶĴŬőł�ĸ�ņļŁĴĿļōĴŬőł�ĸ�ŇĸĶŁłĿłĺļĴ�ĴņņļņŇļŉĴѣ�
Ҏ
�	���ё�ӅӃӃӋё�Ńє�ӄӄҏє

Com isso, na tentativa de proporcionar um espaço inclusivo, 
a Tecnologia Assistiva (TA) passa a fazer parte do contexto educa-
cional desses alunos. A TA visa promover autonomia e aprendiza-
gem no contexto escolar, uma vez que oferece serviços, recursos e 
ŃŅŏŇļĶĴņ�ŃĴŅĴ�ĴŇĸŁķĸŅ�Ĵņ�ŁĸĶĸņņļķĴķĸņ�ĸ�ĸņŃĸĶļ֍ĶļķĴķĸņ�ķłņ�ĴĿňŁłņ�
Ķłŀ�ķĸ֍ĶļŴŁĶļĴё� ĴĿŀĸĽĴŁķł� Ĵ� ĸĹĸŇļŉĴ�ŃĴŅŇļĶļŃĴŬőł�ŁĴņ� ĴŇļŉļķĴķĸņ�
ŃŅłŃłņŇĴņ�ĸŀ�ņĴĿĴ�ķĸ�ĴňĿĴ�Ҏ
����ё�ӅӃӃӌҏє

Estudos apontam que antes da implementação de um re-
curso de TA é preciso conhecer a história do aluno, quais são suas 
potencialidades e necessidades, analisando as barreiras que res-
tringem sua autonomia para que ele não deixe de utilizá-la devido 
sua insatisfação (PARETTE; BROTHERSON, 2004; VERZA et al., 
ӅӃӃӉђ�
�	���	���ё�ӅӃӃӊҏє��łŀ�ļņņłё�ņőł�ļŀŃłŅŇĴŁŇĸņ�Ĵņ�łŅļĸŁŇĴ-
ções, o acompanhamento e o ensino aos alunos com PC para que 
ŃłņņĴŀ�ĵĸŁĸ֍ĶļĴŅіņĸ�ķłņ�ŅĸĶňŅņłņ�ķĸ��	�ĸё�Ĵņņļŀё�ňŇļĿļōŏіĿłņ�Łł�
decorrer de suas atividades.

	ł�ļŀŃĿĸŀĸŁŇĴŅ�ňŀ�ŅĸĶňŅņł�ķĸ��	�ŃĴŅĴ�ł�ĴĿňŁł�Ķłŀ�ķĸ֍-
ĶļŴŁĶļĴё�ų�ŁĸĶĸņņŏŅļł�ńňĸ�ł�ŃŅł֍ņņļłŁĴĿ� ĹĴŬĴ�ňŀĴ�ĴŉĴĿļĴŬőł�ļķĸŁ-
Ňļ֍ĶĴŁķł�Ĵņ�ĻĴĵļĿļķĴķĸņ�ĸ�Ĵņ�ŁĸĶĸņņļķĴķĸņ�ķł�ňņňŏŅļł�ŃĴŅĴ�ĸŁŇőł�
prescrevê-lo. Vale ressaltar a importância do acompanhamento na 
ňŇļĿļōĴŬőł�ķĸņņĸ�ŅĸĶňŅņł�ĸ�ńňĸё�ņĸ�ŁĸĶĸņņŏŅļĴņё�ŀłķļ֍ĶĴŬƹĸņ�ņĸĽĴŀ�
ŅĸĴĿļōĴķĴņ�Ĵ�֍ŀ�ķĸ�ŀļŁļŀļōĴŅ� ļŀŃĴĶŇłņ�ŁĸĺĴŇļŉłņ�łň�ķĸņňņł�ķłņ�
recursos de TA por parte dos alunos e seus professores (MANZINI; 
���
�	��ђ�
�	���	���ё�ӅӃӃӉђ����A	���ё�ӅӃӄӃҏє

�Ĵ�ŃĸņńňļņĴ�ķĸ�	Ŀŉĸņ�ĸ��ĴŇņňľňŅĴ�ҎӅӃӄӄҏё�ņłĵŅĸ�ł�ŃŅłĶĸņņł�
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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ĶĴņł�łņ�ŃŅł֍ņņļłŁĴļņ�ĴŇňĴņņĸŀ�Ķłŀ�ĸņņĸņ�ĴĿňŁłņ�ĸ�ĶłŁņļķĸŅĴņņĸŀ�
suas opiniões e participações, poderiam acarretar em contribui-
ções no processo de implementação e utilização do recurso de TA.

��ĸņŇňķł�ķĸ��łĶĻĴ�ĸ��ĸĿļĵĸŅĴŇł�ҎӅӃӄӅҏ�ĴŃŅĸņĸŁŇłň�Ķłŀł�łĵ-
ĽĸŇļŉł�ļķĸŁŇļ֍ĶĴŅ�Ĵņ�ŁĸĶĸņņļķĴķĸņ�ķĸ�ņĸŅŉļŬłņё�ŅĸĶňŅņłņ�ĸ�ĸņŇŅĴŇų-
gias de TA para o aluno com PC na escola regular. Os resultados 
apontaram que, para indicar recursos de TA adequados ao pla-
nejamento do professor que busca promover a aprendizagem da 
ĶŅļĴŁŬĴ�Ķłŀ�ķĸ֍ĶļŴŁĶļĴё�ų�ŃŅĸĶļņł�ĸŁŇĸŁķĸŅ�Ĵ�ņļŇňĴŬőł�ķĸņņĸ�ĴĿňŁł�
no contexto escolar.

�ĸ�ĴĶłŅķł�Ķłŀ��łĶĻĴё��ĸĿļĵĸŅĴŇł�ĸ�	ŅĴǲĽł�ҎӅӃӄӈҏё�Ĵ�ĿļŇĸŅĴŇňŅĴ�
ķĸņĶŅĸŉĸ�Ĵ�ŁĸĶĸņņļķĴķĸ�ķĸ�ŅĸĶňŅņłņ�ķĸ��	�ŃĴŅĴ�ĴĿňŁłņ�Ķłŀ�ķĸ֍ĶļŴŁ-
cia em seu processo de escolarização e a importância de descrever 
procedimentos de prescrição desses recursos. Com esse estudo foi 
ŃłņņƓŉĸĿ�ļķĸŁŇļ֍ĶĴŅ�Ĵ�ŁĸĶĸņņļķĴķĸ�ķĸ�ĸņŇĴĵĸĿĸĶĸŅ�ŃŅłĶĸķļŀĸŁŇłņ�ĸņ-
ŃĸĶƓ֍Ķłņё�ňŀ�ŃĿĴŁĸĽĴŀĸŁŇł�ŃĸķĴĺƷĺļĶł�łŅĺĴŁļōĴķł�ĸ�Ĵ�ŃĴŅŇļĶļŃĴŬőł�
ķĸ�ŃŅł֍ņņļłŁĴļņ�ķĴ�ņĴǲķĸ�ŃĴŅĴ�ł�ňņł�ķĸ�ŅĸĶňŅņłņ�ķĸ��	�ŁĴ�ĸņĶłĿĴє

	�ŃĸņńňļņĴ�ķĸ��ňĸļŅłō�ҎӅӃӄӈҏ�Ňĸŉĸ�Ķłŀł�łĵĽĸŇļŉł�ĴŁĴĿļņĴŅ�ņĸ�
os recursos de TA, disponíveis nas salas de recursos multifuncio-
ŁĴļņ�Ҏ���ҏё�ĴŇĸŁķļĴŀ�Ĵ�ķĸŀĴŁķĴ�ĹňŁĶļłŁĴĿ�ķłņ�ĴĿňŁłņ�Ķłŀ�ķĸ֍Ķļ-
ência física, segundo a visão dos professores do AEE. Essa pesqui-
sa permitiu constatar que somente os recursos de TA que constam 
Łł�ѢľļŇ�ķł��ļŁļņŇųŅļł�ķĴ�ķňĶĴŬőł�ŃĴŅĴ�Ĵņ����ѣ�ĴŇĸŁķĸŀ�ŃĴŅĶļĴĿ-
ŀĸŁŇĸ�łņ�ĴĿňŁłņ�Ķłŀ�ķĸ֍ĶļŴŁĶļĴ�ĹƓņļĶĴ�ĴĶłŀŃĴŁĻĴķłņ�ŃĸĿł�	є

Assim, os estudos descritos indicam que os recursos de TA 
podem ser otimizados e elaborados em parceria entre os profes-
sores, os familiares e o próprio aluno com PC para se promover 
as mesmas oportunidades de aprendizagem (FACHINETTI; GON-
A	���ђ������A�ё�ӅӃӄӊҏє

Os princípios da colaboração permitirão a união de conhe-
cimentos, tanto do professor do AEE, quanto do professor da clas-
se comum, na busca de estratégias para assegurar melhor desem-
penho do aluno PAEE incluído na classe comum (VILARONGA; 
����ђ� "�
	��ё� ӅӃӄӉҏє� �ŀĴ� ķĴņ� ĹňŁŬƹĸņ� ķł� ŃŅłĹĸņņłŅ� ķł�
AEE, segundo o documento Programa de Implantação de Salas de 
�ĸĶňŅņłņ��ňĿŇļĹňŁĶļłŁĴļņ� Ҏ
�	���ё� ӅӃӄӅҏё� ų� Ĵ� ĴŅŇļĶňĿĴŬőł� Ķłŀ�ł�
professor da classe comum. O que é de suma importância para que 
Ĵņ�ĸņŇŅĴŇųĺļĴņ�ĸ�ŅĸĶňŅņłņ�ňŇļĿļōĴķłņ�ŃĸĿłņ�ŃŅłĹĸņņłŅĸņ�ņĸĽĴŀ�ĸ֍ĶĴ-
zes no trabalho com o aluno PAEE.
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�ĸŁķł� Ĵņņļŀё� ĶłŁņļķĸŅĴŁķł� Ĵ� ļŁĶĿňņőł� ĸņĶłĿĴŅ� ňŀ� ķĸņĴ֍ł�
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 
Ĵł� ĿłŁĺł�ķł�ĴŁł�ķĸ�ӅӃӄӊє��łŁņŇļŇňƓŅĴŀ�Ķłŀł�ŃĴŅŇļĶļŃĴŁŇĸņѓ�ňŀĴ�
ŃŅłĹĸņņłŅĴ�ķĴ�ĶĿĴņņĸ�Ķłŀňŀ�ķĴ�ĸķňĶĴŬőł�ļŁĹĴŁŇļĿ�҂��ŁĹĴŁŇļĿ���ђ�ňŀĴ�
professora da Educação Especial; uma agente educacional respon-
sável em acompanhar a aluna com PC na classe comum; uma aluna 
com PC regularmente matriculada e frequentando estas respecti-
vas salas; e demais alunos da classe comum. Todos os participantes 
tiveram conhecimento dos objetivos propostos, garantia de anoni-
mato, 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 identi-
֍ĶĴŬƹĸņє���Quadro 1 mostra as características da professora da 
classe comum e agente educacional.
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Quadro 1�҂��ĴŅĴĶŇĸŅļōĴŬőł�ķĴ�ŃŅłĹĸņņłŅĴ�ķĴ�ĶĿĴņņĸ�Ķłŀňŀё�
da educação especial e agente educacional

�7;mঞC1-2o�
dos 
�-uঞ1br-m|;v

Idade Formação Tempo 
de experi-
ência

Tempo de 
experiência 
com aluno 
PAEE

Tempo de 
experiên-
cia com 
aluno 
com PC

Agente 
Educacional 
҂��ӄ

54 - Ensino 
Médio- Licen-
ciatura Plena 
em Pedagogia 
(concluída)

6 anos 6 anos, sendo 
todos eles com 
alunos com 
ķĸ֍ĶļŴŁĶļĴ�
física

4 anos 
com alu-
nos com 
PC

Professora 
da classe 
Ķłŀňŀ�҂��Ӆ

40 - Ensino 
Médio- Licen-
ciatura Plena 
em Pedagogia, 
sendo 2 anos 
presenciais e 4 
anos a distân-
cia (concluída)

5 anos 6 meses 
com aluno 
Transtorno 
do Espectro 
Autista (TEA) 
Łł�ĴŁł�ķĸ�ӅӃӄӇ�
e desde feve-
ŅĸļŅł�ķĸ�ӅӃӄӊ�
com aluna 
com paralisia 
cerebral.

desde 
fevereiro 
ķĸ�ӅӃӄӊ�
com 
aluna 
com PC

Professora 
da Educação 
ņŃĸĶļĴĿ�҂��ӆ

36 - Mestrado em 
Educação Es-
pecial- Espe-
cialização em 
Atendimento
 Educacional - 
Especializado 
na Perspectiva 
da Educação 
Inclusiva - 
Licenciatura 
Plena em Pe-
dagogia, com 
habilitação 
em Educação 
ņŃĸĶļĴĿ�҂�
�ĸ֍ĶļŴŁĶļĴ�
Mental - En-
ņļŁł��ųķļł��҂�
Magistério 

ӄӈ�ĴŁłņ ӄӈ�ĴŁłņё�
sendo com 
alunos surdos, 
ķĸ֍ĶļŴŁĶļĴ�
intelectual, 
transtorno 
do espectro 
autista, baixa 
visão e com 
ķĸ֍ĶļŴŁĶļĴ�
física.

ӄӃ�ĴŁłņ�
com 
alunos 
com PC

Fonte: Elaboração própria

O Quadro 2 ilustra as características da aluna com PC ce-
rebral regularmente matriculada e frequentando o ensino regular:
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Quadro 2�҂��ĴŅĴĶŇĸŅļōĴŬőł�ķĴ�ĴĿňŁĴ�Ķłŀ���

�7;mঞC1-2o�7o�
�-uঞ1br-m|;

Idade 	b-]mॕvঞ1o�
$oro]uC1o

GMFCS2 MACS3 CFCS4 

	ĿňŁĴ�҂��5 ӊ PC coreoate-
tóide quadri-
plégica com 
predomínio da 
ĹĴņĸ�ĻļŃĸŅŇƸ-
nica

V V IV

Fonte: Elaboração própria

��ķļĴĺŁƷņŇļĶł�ŇłŃłĺŅŏ֍Ķł�ķĴ�ĴĿňŁĴ�ĸŁĶłŁŇŅĴŉĴіņĸ�ķļņŃłŁƓ-
vel em seu prontuário localizado na secretaria da escola. Para os 
demais dados (GMFCS, MACS, CFCS), contou-se com a colabora-
Ŭőł�ķĸ�ňŀĴ�֍ņļłŇĸŅĴŃĸňŇĴ�ĸ�ķłňŇłŅĴ�ĸŀ�ĸķňĶĴŬőł�ńňĸ�ņĸ�ķļŅļĺļŅĴŀ�
ĴŇų�Ĵ�ĸņĶłĿĴ�ŃĴŅĴ�ŅĸĴĿļōĴŅ�ĸņņĴņ�ĶĿĴņņļ֍ĶĴŬƹĸņ�ĸ�łĵŇĸŅ�łņ�ŅĸņňĿŇĴķłņ�
anteriormente mencionados.

Como ilustrado no Quadro 2, a aluna apresenta comprome-
timento 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 aprendi-
ōĴĺĸŀє�	�ĴĿňŁĴ�Łőł�ĴŃŅĸņĸŁŇĴ�ķų֍ĶļŇ�ŉļņňĴĿё�ĴňķļŇļŉł�ĸ�ĶłĺŁļŇļŉł�
diagnosticado, 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 voluntá-
rios 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 ativida-
des. As formas utilizadas para se comunicar são: olhar; língua 
ŃĴŅĴ�ĴĿĺňŀĴņ�ŅĸņŃłņŇĴņ�Ĵ֍ŅŀĴŇļŉĴņ�Ҏ�ļŀҏ�ҎĶłĿłĶĴіņĸ�Ĵ�ĿƓŁĺňĴ�ŃĴŅĴ�
ĹłŅĴ�ķĴ�ĵłĶĴ�ńňĴŁķł�Ĵ�ŅĸņŃłņŇĴ�ų�Ĵ֍ŅŀĴŇļŉĴҏђ�ņłŅŅļņłђ�ĸŀļņņőł�ķĸ�
sons; expressão facial.

Ɖ�����"�ŋ�Gross Motor Function Measure Classification Systemĺ
Ɗ�����"�ŋ��-m�-Ѳ��0bѲb|b;v��Ѳ-vvb=b1-|bom�"�v|;l�Ɖ�ŉ�ƆҘ�-movĸ
Ƌ����"�ŋ�Sistema de Classificação da Função de Comunicaçãoĺ
ƌ����-Ѵ�m-�r-u-�|;u�v�-�b7;m|b7-7;�ru;v;u�-7-�v;u�7;molbm-7-�7;�$ĺ
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Vale ressaltar que a aluna se encontrava regularmente matri-
ĶňĿĴķĴ�ĸ�ĹŅĸńňĸŁŇĴŉĴ�Ĵ�ĶĿĴņņĸ�Ķłŀňŀ�ķĴ�ĸķňĶĴŬőł�ļŁĹĴŁŇļĿ�҂��ŁĹĴŁ-
ŇļĿ����ĶłŀŃłņŇĴ�ŃłŅ�ӅӅ�ĴĿňŁłņ�ҎŁłŉĸ�ŀĸŁļŁłņ�ĸ�ӄӆ�ŀĸŁļŁĴņё�Ňłķłņ�ŁĴ�
faixa etária dos cinco aos sete anos).

A implementação do recurso de TA ocorreu na classe co-
mum, 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 alu-
na 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 prepara-
das 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 pla-
nejamento estão ilustrados no Quadro 3.
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Quadro 3�҂�	Ŭƹĸņ�ŅĸĴĿļōĴķĴņ�ķňŅĴŁŇĸ�ł�ŁĶłŁŇŅł�ķĸ�ŃĿĴŁĸĽĴŀĸŁŇł

�ঞ�b7-7;v�
realizadas

Sugestão de adap-
|-2o�7-�-ঞ�b7-7;�
pedagógica e 
implementação do 
recurso de TA

Estratégias para uso 
do recurso de TA

Orientações 
gerais

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

- Material concreto 
confeccionado em 
tamanho maior 
para utilização da 
professora tanto na 
explicação coletiva 
quanto na interven-
ção individual com 
a aluna com PC.
- Recurso con-
feccionado em 
material rígido e 
espesso para faci-
litar manipulação, 
utilização de velcro 
ŃĴŅĴ�֍ŋĴŬőłє

- 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 mate-
rial (ratinho);
- manter posição 
da cabeça em linha 
média;
- chamar sempre 
pelo nome da aluna;
- realizar interven-
ções 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: dis-
posição das 
carteiras dos 
alunos sem 
ķĸ֍ĶļŴŁĶļĴ�
e da aluna 
com PC 
para melhor 
visualização 
e interação 
com os cole-
gas;
- uso do pla-
no inclinado;
- uso de 
mobiliário 
adaptado;
- orientações 
de posiciona-
mento.

Fonte: Elaboração própria

O planejamento ocorreu em parceria com as participantes 
�ӄ�ĸ��Ӆ�ĸ��ӆє�Ŀĸņ�ŃňķĸŅĴŀ�ĶłŀŃĴŅŇļĿĻĴŅ�ņňĺĸņŇƹĸņ�ŃĴŅĴ�ĵňņĶĴ�ķĸ�
melhores opções na construção do recurso de TA, intitulado “Si-
tuação 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 adapta-
ção feita pela professora da Educação Especial, P3, era que o ma-
terial fosse produzido em tamanho maior do que feito na folha de 
ņňĿ֍Ňĸ�ĸ�ŋĸŅłĶĴķł�ŃĴŅĴ�ĹĴĶļĿļŇĴŅ�Ĵ�ŉļņňĴĿļōĴŬőł�ŃĸĿĴ�ĴĿňŁĴ�Ķłŀ����
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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 primei-
ro momento, para explicação coletiva da atividade. E, ao término, 
enquanto os alunos faziam os registros na folha xerocada em papel 
ņňĿ֍Ňĸё�Ĵ�ŃŅłĹĸņņłŅĴ�ŅĸĴĿļōĴŉĴ�ļŁŇĸŅŉĸŁŬƹĸņ�ļŁķļŉļķňĴļņ�ĽňŁŇł�Ŏ�ĴĿň-
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 visu-
ais do que verbais. Além dessas orientações, também solicitou à 
�ӄ�ńňĸ�ŃłķĸŅļĴ�ĴňŋļĿļĴŅ�Ĵ�ĴĿňŁĴ�ŁĴ�ŀĴŁļŃňĿĴŬőł�ķł�ŀĴŇĸŅļĴĿ�ĶłŁ-
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 educa-
cional 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 ativi-
dade de raciocínio lógico matemático por meio de uma “Situação 
Problema- Ratinhos”, envolvendo a ideia de subtração. O objetivo 
ķĸņņĴ�ĴŇļŉļķĴķĸ�ĸŅĴ�ŃĴŅĴ�łņ�ĴĿňŁłņ�ļķĸŁŇļ֍ĶĴŅĸŀ�Ĵ�ńňĴŁŇļķĴķĸ�ķĸ�
ŅĴŇļŁĻłņ�Łł�ļŁƓĶļł�ĸ�Ĵł�֍ŁĴĿ�ķĸ�ňŀĴ�ņĸńňŴŁĶļĴ�ķĸ�ŇŅŴņ�ĶĸŁĴņ�ĸё�ĶłŁ-
sequentemente, desenvolverem a ideia da subtração.

Para que a aluna com PC, T, conseguisse realizar essa ati-
vidade o material precisou ser adaptado uma vez que a proposta 
inicial da professora da classe comum partiu de uma fotocópia em 
ĹłĿĻĴ�ķĸ�ņňĿ֍Ňĸ�і�ł�ńňĸ�ĸŅĴ�ļŁŉļŏŉĸĿ�ŃĴŅĴ�ňŀĴ�ĴĿňŁĴ�Ķłŀ�ĶłŀŃŅłŀĸ-
timento motor grave. Dessa forma, o recurso de TA pensado para 
T foi elaborado com velcro, com material rígido e espesso para fa-



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

ƕѵ

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 
ŅĸĶňŅņł�ķĸ��	ѓ�ŃĴŃĸĿőł�ŁĴŇňŅĴĿ��ĴŅĴŁŏ�Łł�ӉӃ�҂�ӄӄӅӈ��Ѽ�2; velcro; 
֍ŇĴ�ĴķĸņļŉĴ�ĶłĿłŅļķĴ�ŁĴņ�ĶłŅĸņ�ŉĸŅķĸ�ŁĸłŁ�ĸ�ĿĴŅĴŁĽĴђ�ŁǲŀĸŅłņ�Ĺĸļ-
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҂�	ŇļŉļķĴķĸ�ķĸ�łŅļĺĸŀ�ĸĿĴĵłŅĴķĴ�ŃĸĿĴ�
ŃŅłĹĸņņłŅĴ�ĸŀ�ĹłĿĻĴ�ņňĿ֍Ňĸ�ŋĸŅłĶĴķĴ

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 recur-
so de TA para atividade “Situação problema - Ratinhos” realizada 
pela professora da educação especial.
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Figura 2�҂�	ķĴŃŇĴŬőł�ķł�ŅĸĶňŅņł�ķĸ��	�ŃĴŅĴ�Ĵ�
atividade “Situação problema - Ratinhos”

  Fonte: Elaboração própria

Figura 3  ҂�	ķĴŃŇĴŬőł�ķł�ŅĸĶňŅņł�ķĸ��	�ŃĴŅĴ�
a atividade “Situação problema - Ratinhos”

      Fonte: Elaboração própria
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Figura 4�҂�	ķĴŃŇĴŬőł�ķł�ŅĸĶňŅņł�ķĸ��	�ŃĴŅĴ�Ĵ
 atividade “Situação Problema - Ratinhos”

      Fonte: Elaboração própria

Implementação do recurso de TA

��ŅĸĶňŅņł�ĶłŁĹĸĶĶļłŁĴķł�Ĺłļ�ňŇļĿļōĴķł�ŁĴ�ļŀŃĿĸŀĸŁŇĴŬőłѼļŁ-
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 de-
correr 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 to-
dos os alunos presentes naquele espaço.

No decorrer das intervenções, foi possível observar a pos-
tura de P2 frente à aluna com PC. No início das atividades, 
P2 não esperava pelo tempo de resposta da aluna e, muitas ve-
zes, 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 pro-
fessora, 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 ativi-
dade que está sendo proposta, garantindo a participação do aluno 
e favorecendo as ferramentas necessárias para ampliar suas ha-
bilidades motoras, comunicativas, perceptivas e sociais (PELOSI, 
ӅӃӃӋђ����
�	��ё�ӅӃӃӌђ�����	ђ����
�	��ё�ӅӃӃӌҏє

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 se-
rão realizadas na classe comum. O recurso de TA se adapta às deman-
das apresentadas pelo aluno com PC, porém o recurso não garante a 
aprendizagem desse aluno, sendo necessária a presença do professor 
ŃĴŅĴ�ĹĴōĸŅ�Ĵ�ŀĸķļĴŬőł�ŁĴ�ŅĸĴĿļōĴŬőł�ķĴ�ĴŇļŉļķĴķĸ�Ҏ����	ё�ӅӃӄӃҏє

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 es-
pecialistas e de professores de classe comum capacitados para o 
ķĸņĸŁŉłĿŉļŀĸŁŇł�ķĸ�ņňĴ�ĴŇňĴŬőł�ŃŅł֍ņņļłŁĴĿ�Ҏ�	������ђ���-
��ђ������A�ё�ӅӃӄӋҏє

Avaliação do uso do Recurso de TA

�ŀĴ� Ņĸ֓ĸŋőł�Łł�ŀłŀĸŁŇł�ķĸ�ĴŉĴĿļĴŬőł�ĴŃƷņ� ļŀŃĿĸŀĸŁŇĴ-
ção do recurso de TA sucedeu entre a professora da classe comum, 
agente educacional e professora da Educação Especial. Três aspec-
tos 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 
Ķłŀ�łņ�ĴĿňŁłņ�ņĸŀ�ķĸ֍ĶļŴŁĶļĴ�ĸ�Ķłŀ�Ĵ�ĴĿňŁĴ�Ķłŀ���є��ĶĴņł�Ĵ�Ņĸņ-
posta fosse negativa, o que poderiam fazer para melhorar.

Os três aspectos foram considerados por todas as partici-
ŃĴŁŇĸņ�ŁĴ�ĴŉĴĿļĴŬőł�Ķłŀł�ņļĺŁļ֍ĶĴŇļŉłņ�ĸ�ķĸ�ĺŅĴŁķĸ�ĶłŁŇŅļĵňļŬőł�
para a qualidade no processo de ensino-aprendizagem para com 
a aluna com PC, bem como para com os demais alunos. Também 
ŅĸĿĴŇĴŅĴŀ�ńňĸ�ł�ŇŅĴĵĴĿĻł�ĸŀ�ŃĴŅĶĸŅļĴ�ŃƸķĸ�ĶłŁŇŅļĵňļŅ�ŃĴŅĴ�ŇłŀĴķĴņ�
de decisões mais assertivas e exitosas, contribuindo com a cons-
ŇŅňŬőł�ķĸ�ňŀĴ�ĸņĶłĿĴ�ļŁĶĿňņļŉĴє�H�ŃłņņƓŉĸĿ�ļķĸŁŇļ֍ĶĴŅ�Łł�ŅĸĿĴŇł�ķĴ�
professora da classe comum, P2:
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Trouxe sim, trouxe muito benefício, eles enten-
deram melhor a atividade, eles interagiram com 
a T (aluna com paralisia cerebral), porque eles 
ŇļŁĻĴŀ�ł�ĶłŁĶŅĸŇł�ĸ�֍Ķłň�ŀňļŇł�ŀĴļņ�ĹŏĶļĿ�ŃĴŅĴ�
todos entenderem as atividades. Mesmo com 
aqueles alunos que eu percebo que têm mais 
ķļ֍ĶňĿķĴķĸё� łņ� ŀĴŇĸŅļĴļņ� ĴĽňķĴŅĴŀ� ĵĴņŇĴŁŇĸ�
ŃłŅńňĸ�֍Ķłň�ŀňļŇł�ŀĴļņ� ņļŀŃĿĸņ�ŃĴŅĴ� ĸĿĸņ� ĸŁ-
tenderem, porque o concreto facilitou bastante. 
Todos eles puderam pegar os materiais e quando 
eu entregava a folha para eles fazerem a ativida-
de nem precisava explicar porque eles já tinham 
entendido o que era pra fazer (P2).

Assim, foi possível observar que não foi somente a aluna 
Ķłŀ����ńňĸ�ņĸ�ĵĸŁĸ֍Ķļłň�ķł�ňņł�ķĸņņĸ�ŀĴŇĸŅļĴĿ�ĸ�ņļŀ�Ĵ�ķļŉĸŅņļ-
dade de alunos presentes naquele contexto. Dessa forma, “a inclu-
são 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; 
�	�����	ё�ӅӃӄӈё�Ńє�ӄӆӄҏє

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 ne-
cessita de recursos de TA no decorrer de sua aprendizagem: “A 
ĶłŀňŁĻőł�ķĸ�ĶłŁĻĸĶļŀĸŁŇłņ�ĸŁŇŅĸ�Ňłķłņ�łņ�ŃŅł֍ņņļłŁĴļņ�ĹĴŉłŅĸĶĸ�
diversos aspectos necessários ao melhor desenvolvimento do alu-
Łłѣ�Ҏ�����A�ё�ӅӃӄӅё�Ńє�Ӈӄҏє

�omvb7;u-2ॗ;v�Cm-bv

A colaboração dos professores da Educação Especial com 
os da classe comum é essencial. Isso deve ocorrer do planejamen-
to, implementação e avaliação dos recursos de TA, às estratégias 
ŃĸķĴĺƷĺļĶĴņ�ĴķłŇĴķĴņ�ŃĴŅĴ�ŃŅłŀłŉĸŅ�ŃŅŏŇļĶĴņ�ĸ֍ĶĴōĸņ�ĸ�Ķłŀ�ķĸ-
sempenhos adequados dos alunos com PC regularmente matricu-
lados e frequentando o ensino regular (CALHEIROS; MENDES; 
�����A�ё� ӅӃӄӋђ� ���	����	ђ�����ђ� "�
	��ё� ӅӃӄӉђ�
���	����	ђ� ����ё� ӅӃӄӇҏє� �ł� ŃŅĸņĸŁŇĸ� ŅĸĿĴŇłё� Ĵ� ŃĴŅĶĸŅļĴ�
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ŃƸķĸ�łĶłŅŅĸŅ�ĸŀ�ŅĸňŁļőł�ŃĴŅĴ�ł�ŃĿĴŁĸĽĴŀĸŁŇł�ĸ�ŇłŀĴķĴ�ķĸ�ķĸĶļ-
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.

�ĸņņĴ�ĹłŅŀĴё�ĶĴķĴ�ňŀ�ķłņ�ŃŅł֍ņņļłŁĴļņ�ŃĴŅŇļĶļŃĴŁŇĸņ�ķĸņ-
se estudo tem papel importante no processo de escolarização do 
aluno com PC. Juntos auxiliam uns aos outros no compartilha-
mento de saberes entre si e dividem responsabilidades sem in-
vadir 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 
ķł�ĴĿňŁł�Ķłŀ���є��łŅŇĴŁŇłё�Ķłŀ�Ĵ�ĴŇňĴŬőł�ķĸņņĸņ�ŃŅł֍ņņļłŁĴļņ�ų�
possível considerar os recursos de TA como estratégias potentes 
para os alunos com PC.
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Uso de recurso de tecnologia 
assistiva em proposta didática 

para a planificação do conteúdo 
de fotossíntese
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Introdução

Assegurar o direito de todos à educação é um direito ina-
ĿļĸŁŏŉĸĿ�֍ŋĴķł�ŁĴ��łŁņŇļŇňļŬőł��ĸķĸŅĴĿ�Ҏ
�	���ё�ӄӌӋӋҏє��łŀĴķł�Ĵ�
isso, promover a aprendizagem dos alunos consiste em um movi-
mento de luta pela implementação de uma educação inclusiva nas 
ĸņĶłĿĴņ�ŅĸĺňĿĴŅĸņ�Ҏ���	��	��ё�ӅӃӄӃҏє

A Educação Especial, para além de uma modalidade de en-
sino, é uma área que produz conhecimentos sobre o processo de 
ensino e aprendizagem do seu público-alvo, a saber: alunos com 
ķĸ֍ĶļŴŁĶļĴ� ҎļŁŇĸĿĸĶŇňĴĿё� ĹƓņļĶĴё�ĴňķļŇļŉĴё�ŉļņňĴĿё�ŀǲĿŇļŃĿĴņҏђ�ĴĿňŁłņ�
com transtornos globais do desenvolvimento; e aqueles com altas 
ĻĴĵļĿļķĴķĸņѼņňŃĸŅķłŇĴŬőł� Ҏ
�	���ё�ӅӃӃӌҏє�ŁŇŅĸ�ĸĿĸņ�ķĸņŇĴĶĴŀłņ�
os estudantes cegos que utilizam vias compensatórias para apren-
dizagem que não apenas a visão para participação efetiva nas ati-
vidades pedagógicas.
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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 
Ҏ����ђ��	�����	ё� ӅӃӄӈҏє� �ĴŅĴ��ŀłŇĸ� ҎӅӃӃӆҏё� ňŀ�ķłņ� ŃļĿĴ-
res para consolidação da educação inclusiva é a formação docen-
te 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 edu-
cacional 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 
Ĵł�ĸŁņļŁł�ķłņ�ĶłŁŇĸǲķłņ�Ҏ��	��ђ����	ё�ӅӃӄӇҏє

Nesse contexto, sublinhamos o uso da tecnologia como su-
porte 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 “produ-
tos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços com a 
֍ŁĴĿļķĴķĸ�ķĸ�ŃŅłŀłŉĸŅ�Ĵ�ĹňŁĶļłŁĴĿļķĴķĸё�ŅĸĿĴĶļłŁĴķĴ�Ŏ�ĴŇļŉļķĴķĸ�ĸ�
ŃĴŅŇļĶļŃĴŬőł�ķĸ�ŃĸņņłĴņ�Ķłŀ�ķĸ֍ĶļŴŁĶļĴё�ļŁĶĴŃĴĶļķĴķĸņ�łň�ŀłĵļ-
lidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade 
ķĸ�ŉļķĴ�ĸ�ļŁĶĿňņőł�ņłĶļĴĿєѣ�Ҏ
�	���ё�ӅӃӃӌҏє

Com base nessa contextualização, buscamos subsídios teó-
ricos e práticos que pudessem contribuir para o planejamento de 
ensino visando a elaboração dos recursos didáticos a serem utiliza-
dos pelos professores em suas aulas que possam ser adequados aos 
alunos públicos-alvo da educação especial ou não.

�ĸņņĴ�ŀĴŁĸļŅĴё� ļķĸŁŇļ֍ĶĴŀłņ�Ĵņ�ĶłŁŇŅļĵňļŬƹĸņ�ķĴ�ŃŅłŃłņŇĴ�
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 
ŃĿĴŁļ֍ĶĴŬőł�ķł�ĶłŁŇĸǲķł�ķĸ�ĹłŇłņņƓŁŇĸņĸ�ŃĴŅĴ�ł�ĸŁņļŁł�ķĸ��ļŴŁ-
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 aprendiza-
gem dos alunos cegos.
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�Ĵĵĸ�ĸŋŃĿļĶĴŅ�ńňĸ�ł�ŃŅłĶĸņņł�ķĸ�ŃĿĴŁļ֍ĶĴŬőł�ĸŁŉłĿŉĸ�Ĵ�ĵňņĶĴ�
de suportes para promoção da aprendizagem, entre eles, as contri-
buições 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.

�ĸņņĸ�ĶĴņłё�Ĵ�ĶŅļĴŬőł�ķł�ŅĸĶňŅņł�ķĸ�ŃĿĴŁļ֍ĶĴŬőł�ķł�ĶłŁŇĸ-
údo, o Braille e a audiodescrição, correspondem a recursos e es-
ŇŅĴŇųĺļĴņ�ķĸ��	�ńňĸ�ĵňņĶĴŀ�ņňŃŅļŅ�Ĵņ�ķĸ֍ĶļŴŁĶļĴņ�ĸņŃĸĶƓ֍ĶĴņ�ķĸ-
ĶłŅŅĸŁŇĸņ�ķĴ�ĴňņŴŁĶļĴ�ķĴ�ŉļņőł�Ҏ�	�����ђ������ё�ӅӃӄӋҏ�ĸ�Ķłŀ�
֍ŁĴĿļķĴķĸ�ķĸ�ĴŇĸŁķĸŅ�ŁĸĶĸņņļķĴķĸņ�ķĸ�ĴŃŅĸŁķļōĴĺĸŀ�ŃłŅ�ŀĸļł�ķł�
acesso à aprendizagem do conteúdo.

Para deixar claro as bases teóricas utilizadas, tanto na elabora-
Ŭőł�ķłņ�ŃŅłĶĸķļŀĸŁŇłņ�ĴķłŇĴķłņ�ńňĴŁŇł�Łł�ŃŅłĶĸņņł�ķĸ�ŃĿĴŁļ֍ĶĴŬőł�
do 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 inúme-
ras demandas ao contexto educacional. Entre elas, aquelas preo-
cupações 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 aprendiza-
ĺĸŀ�Łł�ńňĸ� ŇĴŁĺĸ�Ŏ�ĸķňĶĴŬőł� ļŁĶĿňņļŉĴ�Ĵ�֍ŀ�ķĸ�ńňĸ�ĴŇĸŁķĴŀ�Ĵ�
todos em suas singularidades.

�ĸņņĴ�ŃĸŅņŃĸĶŇļŉĴё�ŁĴ�ķųĶĴķĴ�ķĸ�ӄӌӌӃё� ļŀĸŅņłņ�ŁĸņņĴņ�ŃŅł-
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 for-
mas 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 pro-
fessor para os alunos, promovendo a participação, interesse e en-
ĺĴĽĴŀĸŁŇł�ŁĴ�ŅĸĴĿļōĴŬőł�ķĴņ�ĴŇļŉļķĴķĸņ�ŃĸķĴĺƷĺļĶĴņ�Ҏ�	��ё�ӅӃӄӄҏє
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�ĸ�ĴĶłŅķł�Ķłŀ��ňŁĸņ�ĸ��ĴķňŅĸļŅĴ� ҎӅӃӄӈё�Ńє�ӄӆӅҏё�ŇĴĿ�ĴĵłŅ-
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 pro-
porcionar oportunidades de envolvimento e interesse pela apren-
dizagem 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 diver-
sas capacidades possam fazer parte da aprendizagem comum, não 
ŁĸĶĸņņļŇĴŁķł�ķĸ�ŇĸŅ�ŃŅłĺŅĴŀĴņ�ĸņŃĸĶƓ֍Ķłņѣ�Ҏļķĸŀҏє

ŋĸŀŃĿļ֍ĶĴŁķłё� ł� ňņł� ķĴ� ŇĸĶŁłĿłĺļĴ� Ĵ� ŃĴŅŇļŅ� ķł� ŃĿĴŁĸĽĴ-
mento de ensino subsidiado pelos princípios do DUA pode estar 
na elaboração de páginas sobre o conteúdo trabalhado em for-
ŀĴŇł�ĸĿĸŇŅƸŁļĶł�ĴĶĸņņƓŉĸĿє�"ĸŅĵĴŇł�ĸ��ĸŁķĸņ�ҎӅӃӄӋё�ӄӈӆҏ�ļŁķļĶĴŀ�
que “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 
ŃŅĸĸŁĶĻĴŀ�ĶłŁĶĸļŇłņіĶĻĴŉĸё� ĹĴŇłņё�ķĸ֍ŁļŬƹĸņ�ĸ�łňŇŅĴņ� ļŁĹłŅŀĴ-
ções que acharem relevantes”.

�ĸŌĸŅё��łņĸ�ĸ��łŅķłŁ�ҎӅӃӄӇҏ�ņĴĿļĸŁŇĴŀ�ńňĸ�Ĵ�łŅĺĴŁļōĴŬőł�ķł�
ensino exige múltiplas formas de representação relacionadas aos 
conteúdos que se irá ensinar, múltiplas formas de ação e representa-
ção articuladas ao como se irá ensinar, e múltiplas formas de engaja-
mento 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 
֓ĸŋļĵļĿļķĴķĸ�ĸ�ķĴ�ĴĶĸņņļĵļĿļķĴķĸ�Łł�ŃŅłĶĸņņł�ķĸ�ĸŁņļŁłє

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 alu-
nos de maneira inclusiva. Para a realização de atividades pedagó-
gicas que subjazem as intenções inclusivas no contexto do ensino 
regular, percebemos que os princípios norteadores do DUA envol-
vem a capacidade de planejar e avaliar a própria prática pedagógica 
ķł�ŃŅłĹĸņņłŅ�Ҏ�	��ё�ӅӃӄӄҏє
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�ĸĺňŁķł��ňŁĸņ�ĸ��ĴķňŅĸļŅĴ�ҎӅӃӄӈё�Ńє�ӄӆӆҏ�Ĵ�ŃĸŅņŃĸĶŇļŉĴ�ķł�
DUA é, também, uma abordagem curricular, pois 

[...] procura minimizar as barreiras à aprendi-
zagem e maximizar o sucesso de todos os alu-
nos e, nessa medida, exige que o professor seja 
capaz de começar por analisar as limitações na 
gestão do currículo, em vez de sublinhar as li-
mitações dos alunos.

Neste trabalho, nosso enfoque é apontar que na medida em 
que o planejamento docente está permeado por princípios inclu-
sivos, ampliará as possibilidades de aprendizado por meio da pla-
Łļ֍ĶĴŬőł�ķĸ�ĴŇļŉļķĴķĸņ�ĶłĿĸŇļŉĴņ�ńňĸ�ĴŇĸŁķĴŀ�Ŏņ�ŁĸĶĸņņļķĴķĸņ�ķĸ�
aprendizagens de todos os alunos, de modo mais acessível para 
ĴńňĸĿĸņ�Ķłŀ�ĸ�ņĸŀ�ķĸ֍ĶļŴŁĶļĴє

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 en-
ņļŁł�ŃĿĴŁļ֍ĶĴ�ĴŇļŉļķĴķĸņ�ńňĸ�ĴŇĸŁķĴŀ�Ŏņ�ŁĸĶĸņņļķĴķĸņ�ķĸ�ĴŃŅĸŁķļ-
zagem dos alunos ao tornar a aprendizagem mais acessível. Con-
sequentemente, esses alunos saem fortalecidos e assegurados no 
ķļŅĸļŇł�ķĸ�ĸķňĶĴŬőł�Ĵ�Ňłķłņ�Ҏ����ђ��	�����	ё�ӅӃӄӈҏє

�łŀ� ĵĴņĸ� ĸŀ� �ĸŌĸŅё� �łņĸ� ĸ� �łŅķłŁ� ҎӅӃӃӅђ� ӅӃӄӇҏё� �ĴņŇ�
ҎӅӃӄӄҏё��ňŁĸņ�ĸ��ĴķňŅĸļŅĴ�ҎӅӃӄӈҏё�ļķĸŁŇļ֍ĶĴŀłņ�ŇŅŴņ�ńňĸņŇƹĸņ�ĵŏ-
sicas para prática pedagógica inclusiva: o conteúdo está sendo 
apresentado de diferentes formas? Durante a realização das ativi-
dades, são possibilitadas aos alunos diferentes formas de expres-
sar 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 sub-
sidia a elaboração e construção do planejamento e as atividades 
condizentes com os modos diversos de aprendizagem apresenta-
dos pelos alunos em uma sala de aula.

Assim, neste capítulo, abordamos as contribuições do De-
senho Universal para a Aprendizagem (DUA) no planejamento 
ķĸ� ĴŇļŉļķĴķĸņ� ŃĸķĴĺƷĺļĶĴņ� ļŁĶĿňņļŉĴņё� ĶłŁņļķĸŅĴŁķł� Ĵ� ŃĿĴŁļ֍ĶĴ-
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 
ŁĴ�ĶłŁņŇŅňŬőł�ķĴ�ŃĿĴŁļ֍ĶĴŬőł�ķł�ĶłŁŇĸǲķł�ĸ�ĴŁŏĿļņĸ�ķĴņ�ŃłņņļĵļĿļ-
dades didáticas para o ensino de Fotossíntese a alunos cegos inclu-
ídos no contexto de sala de aula comum.

Encaminhamento metodológico

�ĸ�ĴĶłŅķł�Ķłŀ��ǵķľĸ�ĸ�	ŁķŅų�ҎӅӃӄӅҏё�Ĵņ�ŃĸņńňļņĴņ�ĸŀ�ĸķň-
ĶĴŬőł� Ńłķĸŀ� ŅĴŀļ֍ĶĴŅіņĸ� ŃĴŅĴ� ĴŃŅĸņĸŁŇĴŬőł� ķĸ� ŃłņņļĵļĿļķĴķĸņ�
ķļķŏŇļĶĴņ�ņňĵņļķļĴķĴņ�ŃłŅ�ĴĵłŅķĴĺĸŁņ�ķļķŏŇļĶĴņ�Ĵ�֍ŀ�ķĸ�ňŀĴ�Ņĸ-
֓ĸŋőł�ŇĸƷŅļĶĴ�ĸ�ŃŅŏŇļĶĴє

Planificação de conteúdo referente à 
fotossíntese subsidiado pelo DUA

Tendo em vista as contribuições do DUA apresentadas an-
teriormente para o planejamento docente, nesta seção expomos 
uma proposta didática com a construção de um recurso pedagógi-
Ķł�ĶłŁņļķĸŅĴŁķł�Ĵ�ŃĿĴŁļ֍ĶĴŬőł�ķĸ�ĶłŁŇĸǲķłņ�ņňĵņļķļĴķłņ�ŃłŅ�ĸņņĴ�
proposta, Quadro 1.

Quadro 1�҂��ĿĴŁł�ķĸ�	ňĿĴ�ņňĵņļķļĴķł�ŃĸĿłņ�ŃŅļŁĶƓŃļłņ�ķł���	

	-7ov�7;�b7;mঞC1-2o

Docente: Os autores Dataѓ�  Ѽ  Ѽ   

Turma: 4º Ano Nº de alunos PAEEѓ�ӄҚ�
ҚĴĿňŁł�Ķĸĺł

Nº de alunos: 20

Conteúdo: Fotossíntese

�0f;ঞ�ov��vr;1झC1ov: Descrever o processo de Fotossíntese.

Encaminhamentos Metodológicos:

�omঞm�-
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1ª Etapa:
Possibilitando 
múltiplas formas 
de apresentação do 
conteúdo (Princípio 
ӄ�ķł���	ҏ�ĸ�ļŁņ-
tigando a partici-
pação, interesse e 
engajamento
(3º Princípio 
do DUA)

Organize as carteiras em forma de “U” em oposição ao qua-
dro negro. De tal modo que o professor possa se deslocar 
ĴŇų�ł�ĴĿňŁł�ŃĴŅĴ�łŅļĸŁŇĴŬőł�ļŁķļŉļķňĴĿ�ĸѼłň�ĶłĿĸŇļŉĴ�ĸ�ĶłŁŇĴŅ�
com o apoio dos colegas que estão sentados ao lado.
Ao iniciar a aula o professor deve esclarecer que seu obje-
tivo é que eles entendam o que é Fotossíntese.
Em seguida, questione: vocês já ouviram falar de fotos-
síntese? 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 registra-
das devem ser anunciadas em voz alta) para que após a 
֍ŁĴĿļōĴŬőł�ķĴņ�ĴŇļŉļķĴķĸņ� ņĸĽĴŀ�ŅĸŇłŀĴķĴņ�ŃĴŅĴ�ĶłŁ֍Ņ-
mação ou refutação.
Logo após leve os alunos próximos a uma árvore (prefe-
rencialmente no pátio da escola). Por conseguinte, o pro-
fessor fará os seguintes questionamentos aos alunos: Se a 
ŏŅŉłŅĸ�ĸņŇŏ�֍ŋĴ�Ĵł�ņłĿł�ĸ�Łőł�Ńłķĸ�ņĸ�ĿłĶłŀłŉĸŅ�ĴŇŅŏņ�ķĸ�
alimentos, assim como nós e como os animais, como será 
que ela faz para se alimentar?
Observação: Com base nas respostas dos alunos, o profes-
sor pode fazer outros questionamentos de modo a recapi-
tular 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.
Importanteѓ�	ł�ĿłŁĺł�ķĸ�Ňłķł�ĸņŇĸ�ӄҨ�ŀłŀĸŁŇłё� ļŁņŇļĺĴŅ�
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 envol-
vida no processo de fotossíntese.
!;|ol-m7o� -� ruo0Ѵ;lঞ1-� bmb1b-Ѵ: Após vivenciado este 
momento, o professor deve retomar o problema levantado 
inicialmente (Como a planta faz para produzir este ali-
mento se ela não consegue se locomover?) e esclarecer 
que, na verdade, as plantas assim como os seres humanos pre-
cisam 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 con-
trário 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 pro-
fessor recordar que, para que este processo de produção 
de alimento aconteça, cada parte da planta (raiz, caule, 
ĹłĿĻĴё�֓łŅ�ĸ�ĹŅňŇłҏ�Ňĸŀ�ļŀŃłŅŇĴŁŇĸ�ŃĴŅŇļĶļŃĴŬőłє
Observação: voltar à sala de aula para continuação da ex-
ŃĿļĶĴŬőł�ĸ�ŃĿĴŁļ֍ĶĴŬőł�ķł�ĶłŁŇĸǲķł

�omঞm�-2o

�omঞm�-
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Ƒ���|-r-:
Promovendo di-
versas formas de 
ação e expressão 
do conteúdo pelo 
aluno (Princípio 
ӄ�ķł���	ҏ

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 (me-
ķļŁķł�ӄӈ�Ķŀ�ķĸ�ĿĴŅĺňŅĴ�ŃłŅ�ӆӃ�Ķŀ�ķĸ�ĴĿŇňŅĴҏ�ĸ�ĸņŇĸ�ņĸŅŉļŅŏ�Ķłŀł�
uma “folha de registro” em que será colocado tudo o que apren-
derem 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 
ŃƷ�ķĸ�ņĸŅŅĴ�ҎŃĴŅĴ�ĶłŁĹĸĶŬőł�ķł�ņłĿłҏђ�֍łņ�ķĸ�ĵĴŅĵĴŁŇĸņ�ĺŅłņ-
sos, previamente cortados (para representar as raízes); papel 
ĶĴŀňŅŬĴ�ĶłŅŇĴķł�ŁĴ�ĹłŅŀĴ�ķĸ�ŅĸŇŐŁĺňĿł�ŀĸķļŁķł�ӄӅ�Ķŀ�ķĸ�
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 
֓łŅĸņ�ŃĴŅĴ�ŅĸŃŅĸņĸŁŇŏіĿĴņ�ŁĴ�ĴŇļŉļķĴķĸҏ�ĸ��	�ĿĴŅĴŁĽĴ�ŇĸŋŇň-
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 extremida-
des 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.
�ĴĿĸ�ņĴĿļĸŁŇĴŅ�ńňĸё�Ĵł�֍ŁĴĿё�ķĸŉĸŅŏ�ņĸŅ�ĸĿĴĵłŅĴķĴ�ňŀĴ�ĿĸĺĸŁķĴ�
Ķłŀ�łņ�ŀĴŇĸŅļĴļņ�ŃĴŅĴ�ĸŋŃĿļĶĴŅ�ł�ńňĸ�ĶĴķĴ�ŇĸŋŇňŅĴ�ņļĺŁļ֍ĶĴє
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-
ŇĴŅ�Ĵ�ĴĵņłŅŬőłё�ňņĴŅ�֓ĸĶĻĴņ�ļŁķļĶĴŇļŉĴņ�Ҏĸŀ��	�Ŀļņł�ŃŅĸŇłҏ�
de modo a apresentar o sentido em que o nutriente é absor-
vido pela planta.
Explique que a água e os sais minerais são transportados da 
raiz até as folhas (onde ocorrerá a última etapa da fotossínte-
se) e que o caule serve de “caminho” para que estes elementos 
cheguem às folhas.
Nesta etapa, oriente os alunos que peguem o EVA texturiza-
do recortado e o cole acima dos barbantes (das raízes) para 
seguir para a última etapa deste processo.
�łŅ�֍ŀё�Łĸņņĸ�ŀłŀĸŁŇłё�ĸŋŃĿļńňĸ�ńňĸё�ŃĸĿĴņ�ĹłĿĻĴņё�ł�ŉĸĺĸŇĴĿ�
ĴĵņłŅŉĸ�ķł�ĴŅ�ł�ĺŏņ�ĶĴŅĵƸŁļĶł�ҎňņĴŅ�Ĵņ�֓ĸĶĻĴņ�ĸŀ�ķļŅĸŬőł�Ŏ�
planta e colocar legenda em Língua Portuguesa e Braille) e 
também absorve a energia da luz do Sol (usar forma de cír-
ĶňĿł�ĸ�ŃĸńňĸŁĴņ�ŇļŅĴņ�ŃĴŅĴ�ŅĸŃŅĸņĸŁŇĴŅĸŀ�ł�ņłĿ�҂�ňņĴŅ�ŃĴŃĸĿ�
laminado dourado).
Além disso, as folhas das plantas são pequenas fábricas de 
açúcar (colar areia nas folhas). E cada folha também libera um 
ŃłňĶł�ķĸ�łŋļĺŴŁļł�ҎňņĴŅ�֓ĸĶĻĴņ�ĸ�ĶłĿłĶĴŅ�ĿĸĺĸŁķĴ�ĸŀ��ƓŁĺňĴ�
Portuguesa e Braille).

�omঞm�-2o

�omঞm�-
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A partir deste momento, solicite aos alunos que colem as fo-
lhas 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 
ĺŏņ�ĶĴŅĵƸŁļĶł�ķł�ĴŅ�ҎňņĴŅ�֓ĸĶĻĴņ�ĸ�ĶłĿłĶĴŅ�ĿĸĺĸŁķĴ�ĸŀ��ƓŁ-
gua Portuguesa e Braille), usando energia luminosa, absor-
vendo água e os nutrientes do solo.
	ł� ֍ŁĴĿё� ŃĸŬĴ� ńňĸ� łņ� ĴĿňŁłņ� ĶłŀŃĿĸŇĸŀ� Ĵ� ŏŅŉłŅĸ� Ķłŀ� łņ�
ŀĴŇĸŅļĴļņ�ńňĸ�ĹĴĿŇĴŀѓ�֓łŅĸņ�ĸ�ĹŅňŇłņё�ńňĸ�ĹĸĶĻĸŀ�łņ�łĿĻłņ�ĸ�
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 
֍ĶĻĴņ�ķĸ�ŅĸĺļņŇŅłє
Em suma, os materiais a serem utilizados individualmente 
por cada aluno:
і��ĸķĴŬł�ķĸ�ŃĴŃĸĿőł�ŀĸķļŁķł�ӄӈ�Ķŀ�ķĸ� ĿĴŅĺňŅĴ�ŃłŅ�ӆӃ�Ķŀ�
ķĸ�ĴĿŇňŅĴё�֍łņ�ķĸ�ĵĴŅĵĴŁŇĸ�ĵŅĴŁĶłё��	�Ŀļņł�ŉĸŅķĸё��	�Ňĸŋ-
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 on-
ķňĿĴķłņё�ĶĴŀňŅŬĴё�֍ŇĴņ�ķĸ�ĶĸŇļŀђ�ĵĸŀ�Ķłŀł�łňŇŅłņ�ŅĸĶňŅņłņ�
que estimulem a percepção tátil das diferenças existentes en-
tre as partes da árvore envolvidas no processo de fotossíntese.
Síntese da explicação do conteúdo 
Colagem de todas as peças, retomada oralmente de todo 
ł� ŃŅłĶĸņņł� ķĸ� �łŇłņņƓŁŇĸņĸ� ĸ� ļķĸŁŇļ֍ĶĴŁķł� łņ� ĸĿĸŀĸŁŇłņ�
representados no material confeccionado. Inserir todas as 
legendas, Figura 1ĺ

Figura 1�Ŋ��ĿĴŁļ֍ĶĴŬőł�ķł�ĶłŁŇĸǲķł�ķĸ�
�łŇłņņƓŁŇĸņĸ�҂��ļŴŁĶļĴņ

Fonte: Centro de Apoio Pedagógico para atendimento 
Ŏņ�ŃĸņņłĴņ�Ķłŀ�ķĸ֍ĶļŴŁĶļĴ�ŉļņňĴĿ�Ҏ�	�ҏ�҂��łŁķŅļŁĴ�ҎӅӃӄӊҏ

�omঞm�-2o
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3ª Etapa: 
Possibilitando múltiplas formas 
de apresentação do conteúdo 
Ҏ�ŅļŁĶƓŃļł�ӄ�ķł���	ҏ

- Apresentação de vídeo com audio-
descrição. Caso não for possível ou não 
estiver o vídeo, o professor pode ir des-
crevendo oralmente as cenas.
Estes vídeos poderão ser passados, po-
rém 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 concei-
tos, serão entregues palavras-chave (le-
gendas em Língua Portuguesa e Braille) 
para que eles construam um mapa con-
ceitual em pequenos grupos.

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 engaja-
mento na realização das atividades 
pedagógicas (Princípio 3 do DUA)

	ł�֍ŁĴĿё�ĶĴķĴ�ĴĿňŁł�ķĸŉĸŅŏ�ĸŋŃĿļĶĴŅ�
oralmente o processo de fotossíntese 
utilizando o material que foi 
confeccionado.
Observação: o professor deve ir pon-
tuando questões norteadoras e regis-
trando as respostas de cada aluno ou 
pedir para que os alunos respondam 
por escrito uma explicação sobre o 
material que ilustra o conteúdo estu-
dado na aula.
ӄє���ńňĸ�ų�ļņņł�ńňĸ�ŉłĶŴ�Ĺĸō�Łĸņņĸ�ŃĴŃĸĿѝ
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 ques-
tão: o que é Fotossíntese?

Fonte:�	ķĴŃŇĴŬőł�ĹĸļŇĴ�Ĵ�ŃĴŅŇļŅ�ķĸ��ňŁĸņ�ĸ��ĴķňŅĸļŅĴ�ҎӅӃӄӈҏє

Salientamos que o processo de aplicação dos princípios do 
DUA precede a necessidade de pensar os recursos necessários ou 

�omঞm�-2o
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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 inúme-
ras 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 pu-
ķĸŅĴŀ�ĶłŁņŇŅňļŅ�֍ņļĶĴŀĸŁŇĸ�ņĸň�ŃŅłĶĸņņł�ķĸ�ĴŃŅĸŁķļōĴĺĸŀ�ĸ�Ņĸ-
presentar 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 re-
cursos 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 conteú-
do 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 
ķĸ�ĴňĿĴ�Ķłŀ�łņ�ĴĿňŁłņ�Ĵ�֍ŀ�ķĸ�ŃŅłŀłŉĸŅ�Ĵ�ĴŃŅĸŁķļōĴĺĸŀ�ķĸ�Ňłķłņє

�ŁķļĶĴŀłņ�ńňĸ�Ĵ�ŃĿĴŁļ֍ĶĴŬőł�ķł�ĶłŁŇĸǲķł�ų�ňŀĴ�ķĴņ�Ńłņ-
sibilidades que podem ser utilizadas pelos professores, Assim, 
enquanto o professor explica como acontecesse o processo de fo-
tossíntese, ele vai organizando as legendas (materiais que podem 
representar esses elementos) e sistematizando a partir das explica-
ções que vai fazendo do conteúdo (ver Figura 1).

�łŅ�֍ŀё�ĸņņĸņ�ŀĴŇĸŅļĴļņ�ĶłŁĹĸĶĶļłŁĴķłņ�Ķłŀ�łņ�ĴĿňŁłņ�Ńł-
dem ser utilizados e reutilizados em outras oportunidades para 
ĸŋĸŀŃĿļ֍ĶĴŬőłё�֍ŋĴŬőł�ĸѼłň� ŅĸŇłŀĴķĴ�ķł�ĶłŁŇĸǲķłё� ĸŁŇŅĸ�łňŇŅĴņ�
possibilidades. Além disso, o professor pode elaborar outros recur-
sos 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.

�ņ�ŃŅļŁĶƓŃļłņ�ķł���	�ķĸņĴ֍Ĵŀ�łņ�ŃŅłĹĸņņłŅĸņ�Ŏ�ŃĸņńňļņĴё�Ŏ�
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 
Ňłķłņ�łņ�ĴĿňŁłņѣ�Ҏ��	��ё�ӅӃӄӉё�Ńє�ӄӈӅҏє��ĸņņĸ�ņĸŁŇļķłё

	�ķļŉĸŅņļ֍ĶĴŬőł�ķĸ�ĸņŇŅĴŇųĺļĴņ�Ńłķĸ�ĶłŁŇŅļĵňļŅ�
para que o aluno consiga demonstrar os conhe-
cimentos aprendidos. É saber prover aos alunos 
oportunidades para que possam demonstrar o 
que sabem por meio de atividades diferencia-
das ou criações, podendo incluir ações físicas, 
meios de comunicações, construção de obje-
tos, produção escrita, entre outros (ZERBATO; 
����ё�ӅӃӄӋё�Ńє�ӄӈӅҏє

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

�ĴŅĴ�֍ŁĴĿļōĴŅ�ĸņŇĸ�ŇĸŋŇłё�ŅĸŇłŀĴŀłņ�Łłņņł�ŃŅłĵĿĸŀĴ�ķĸ�Ńĸņ-
quisa: De que modo os princípios do DUA podem ser explicita-
dos 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 aprendi-
zagem de cada aluno e aplica os princípios do DUA em sua turma, 
a aprendizagem de todos os alunos é possibilitada e, assim, a ver-
dadeira inclusão é concretizada. Somados a isso, os recursos didá-
ticos 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 
��	ё�ŃĿĴŁļ֍ĶĴ�Ĵņ�ĴŇļŉļķĴķĸņё�łĵĽĸŇļŉłņё�ŅĸĶňŅņłņ�ĸ�ĸņŇŅĴŇųĺļĴņ�Ńĸ-
dagógicas, as intenções e práticas condizentes com o movimento 
da educação inclusiva; ou seja, visa a assegurar o direito de todos 



Ɩƕ

Tecnologias educacionais como suportes para a inclusão escolar

à educação por meio de um ensino organizado que satisfaça às ne-
cessidades de aprendizagem dos alunos.

O modo com o qual o professor sistematiza o processo de en-
sino e de aprendizagem para que o conteúdo seja apresentado de 
maneiras diferentes e para que o aluno possa representar sua apren-
dizagem em formatos diversos. Ao mesmo tempo, ele oferece condi-
ções adequadas para que haja interesse e engajamento durante a rea-
lização 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 pedagógi-
Ķłņё�ł�ŃŅłĶĸņņł�ķĸ�ŃĿĴŁļ֍ĶĴŬőł�ķłņ�ĶłŁŇĸǲķłņ�ŉļņĿňŀĵŅĴѓ�ŅĸŃŅĸņĸŁ-
tações do conteúdo; a apropriação de conteúdos curriculares pelos 
ĴĿňŁłņ�ŃłŅ�ŀĸļł�ķĴ�ĶłŁņŇŅňŬőłё�ķĴ�ĸŋŃĿļĶĴŬőł�ĸ�ķĴ�ĸŋĸŀŃĿļ֍ĶĴŬőłђ�
além de promover a participação e o envolvimento dos alunos du-
rante toda a realização da atividade proposta. Reconhecemos que 
os alunos são diferentes e apresentam modos diferentes de apren-
der um conteúdo e, dessa maneira, havendo ou não alunos com de-
֍ĶļŴŁĶļĴ�łň�ķļ֍ĶňĿķĴķĸņ�ķĸ�ĴŃŅĸŁķļōĴĺĸŀ�ĸŀ�ņĴĿĴ�ķĸ�ĴňĿĴё�ł���	�
ĹłŅŇĴĿĸĶĸ�ł�ŃŅłĶĸņņł�ķĸ�ŀňķĴŁŬĴ�ņļĺŁļ֍ĶĴŇļŉĴ�Łł�ņļņŇĸŀĴ�ĸķňĶĴĶļł-
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 
ĴĶĸņņł�Ŏ�ĴŃŅĸŁķļōĴĺĸŀ�ķłņ�ĴĿňŁłņ�Ķłŀ�łň�ņĸŀ�ķĸ֍ĶļŴŁĶļĴє

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 ga-
ŅĴŁŇļŅ�ŃĿĸŁĴ�ŃĴŅŇļĶļŃĴŬőł�Ҏ����ђ��	�����	ё�ӅӃӄӈҏє

Diversas 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 desprepa-
ro dos professores, a falta de recursos e serviços especializados as 
ŃŅļŁĶļŃĴļņ�ķļ֍ĶňĿķĴķĸņ�ĴŃłŁŇĴķĴņ�ŃĴŅĴ�ł�ņňĶĸņņł�ĸņĶłĿĴŅ�ķł�ĴĿňŁł�
com necessidades especiais em sala de aula comum (LOUREN-
A�ђ� ����ђ� ��!��	ё� ӅӃӄӅђ� ������ё� ӅӃӃӌђ� ������ђ�
���"	ђ����	��ё�ӅӃӄӊҏє
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Com relação aos recursos e serviços especializados para au-
xiliar o acesso do aluno com necessidades especiais ao currículo, 
Ňĸŀіņĸ�ł�ňņł�ķĴ��ĸĶŁłĿłĺļĴ���	ņņļņŇļŉĴё�ķĸ֍ŁļķĴ�Ķłŀł�ѢŇłķł�ł�ĴŅņĸ-
nal de recursos e serviços que contribuem para desenvolver ou am-
ŃĿļĴŅ�ĻĴĵļĿļķĴķĸņ�ĹňŁĶļłŁĴļņ�ķĸ�ŃĸņņłĴņ�Ķłŀ�ķĸ֍ĶļŴŁĶļĴ�ĸ�ĶłŁņĸ-
quentemente promover vida independente e inclusão” (BERSCH, 
ӅӃӃӋҏє�	� ļŀŃĿĸŀĸŁŇĴŬőł�ķĸ� ŅĸĶňŅņłņ�ĸѼłň�ņĸŅŉļŬłņ�ķĸ��ĸĶŁłĿłĺļĴ�
Assistiva na escola tem por objetivo efetivar a participação do alu-
Łł�Ķłŀ�ķĸ֍ĶļŴŁĶļĴ�ŁĴņ�ĴŇļŉļķĴķĸņ�ŃĸķĴĺƷĺļĶĴņ�Ҏ����	ђ����
-
�	��ё�ӅӃӄӅђ��	�����ĸŇ�ĴĿєё�ӅӃӄӉҏє

Já as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) têm 
papel de relevância no ambiente educacional facilitando poten-
cialmente a interação entre o professor e o aluno junto à explo-
ração de recursos didáticos inovadores, bem como possibilitam 
ķļŉĸŅņļ֍ĶĴŅ�łņ�ŀłķłņ�ķĸ�ĶŅļĴŬőł�ķłņ�ĶłŁĻĸĶļŀĸŁŇłņ�ĸ�ķĴ�łĵŇĸŁ-
ção de informações atualizadas. As TIC são consideradas catalisa-
doras de transformações na educação, tanto para ensinar quanto 
para aprender (MOROSOV, 2008). São também um grande instru-
mento a ser utilizado em favor de uma sala de aula mais dinâmica, 
democrática e atrativa, além de possibilitar a transformação do es-
paço escolar para a inclusão de todos em sala de aula (MIRANDA; 
����&�ђ�����ё�ӅӃӄӊҏє

Nesse universo, o principal objetivo deste capítulo é fornecer 
um panorama sobre os principais recursos de Tecnologia Assistiva 
ńňĸ�Ĵ�ĿļŇĸŅĴŇňŅĴ�ĶļĸŁŇƓ֍ĶĴ�ĴŃŅĸņĸŁŇĴё�ņĸŁķł�ĸŉļķĸŁĶļĴķłņ�łņ�ŅĸĶňŅ-
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 
ňŀĴ�ŃĸņńňļņĴ�ĸŋŃĿłŅĴŇƷŅļĴё�ńňĴĿļŇĴŇļŉĴ�ĸ�ĵļĵĿļłĺŅŏ֍ĶĴё�ňŀĴ�ŉĸō�ńňĸ�
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 conhecimen-
to 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 in-
clusão escolar. Como o próprio nome sugere, a pesquisa integrati-
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va tem por objetivo integrar as opiniões, ideias e conceitos prove-
nientes dos estudos levantados. A revisão integrativa possibilita, 
portanto, a aproximação do pesquisador da problemática do estu-
ķłё�ĴŁĴĿļņĴŁķł�ł�ĶĸŁŏŅļł�ķĴ�ĿļŇĸŅĴŇňŅĴ�ĶļĸŁŇƓ֍ĶĴ�Ĵł�ĿłŁĺł�ķł�ŇĸŀŃł�
ŃĴŅĴ�ļķĸŁŇļ֍ĶĴŅ�łŃłŅŇňŁļķĴķĸņ�ķĸ�ŃĸņńňļņĴ�ĸ�ĸņŇňķłņ�ĹňŇňŅłņ�ņłĵŅĸ�
ł�ŇĸŀĴ�Ҏ
�����ђ�����	ђ��	���ђ�ӅӃӄӄҏє

A busca teve como bases a Biblioteca Scielo (�ĶļĸŁŇļ֍Ķ�ĿĸĶ-
tronic Library Online), a base Eric (Education Resources Information 
Centerҏ�ĸ�ł��łŅŇĴĿ�ķĸ��ĸŅļƷķļĶłņ��	��є�
ňņĶłňіņĸ�ĸ�֍ĿŇŅłňіņĸ�Ĵ�
ŃŅłķňŬőł�ķĸ�ĴŅŇļĺłņ�ĶļĸŁŇƓ֍Ķłņё�ĿļŉŅłņ�ĸ�ĶĴŃƓŇňĿłņ�ķĸ�ĿļŉŅłņё�Ňĸņĸņ�
e dissertações, nos últimos dez anos. Porém considerou-se tam-
ĵųŀ�ĸņŇňķłņ�ĹłŅĴ�ķĸņņĸ�ŃĸŅƓłķł�ŃłŅ�ļķĸŁŇļ֍ĶĴŅ�ńňĸ�ĶłŁŇŅļĵňƓŅĴŀ�
para a discussão.

Os seguintes descritores foram utilizados e combinados nas 
bases mencionadas em português e inglês: TIC; Tecnologia As-
sistiva; Alta Tecnologia; Baixa Tecnologia; Educação Especial; e 
Inclusão Escolar. Após o levantamento nas bases, em um primei-
ro momento, os textos foram analisados em seus títulos, palavras-
іĶĻĴŉĸ�ĸ�Ņĸņňŀł�ĸ�ŉĸŅļ֍ĶĴķł�ņĸ�ĸņŇĴŉĴŀ�ŅĸĿĴĶļłŁĴķłņё�ķĸ�ĴĿĺňŀĴ�
forma, ao tema investigado. Alguns trabalhos foram excluídos, pois 
a menção ao uso da tecnologia não era aplicada à educação espe-
cial 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 compu-
seram o corpus da pesquisa foram lidos na íntegra e os pontos fun-
damentais 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; recur-
sos 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 
łň� ĸĿļŀļŁĴŅ� ĵĴŅŅĸļŅĴņ� ĴŅńňļŇĸŇƸŁļĶĴņё� ĴňŋļĿļĴŅ� Łł�ķĸņĸŀŃĸŁĻł�ķĸ�
tarefas do dia a dia incluindo a realização das atividades escolares 
e permitindo a interação por meio da comunicação alternativa com 
ňņł�ķĸ�ņļņŇĸŀĴņ�ĶłŀŃňŇĴķłŅļōĴķłņ�ĸѼłň�ŀĴŁňĴļņ�ŉĴŅļĴŁķł�ķĸ�ĴĶłŅ-
ķł�Ķłŀ�ŁĸĶĸņņļķĴķĸ�ķĸ�ĶĴķĴ�ĶŅļĴŁŬĴ�Ҏ	������ĸŇ�ĴĿєё�ӅӃӄӅҏє
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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 com-
putador; d) Sistemas de controle de ambiente; e) Projetos arqui-
ŇĸŇƸŁļĶłņ�ŃĴŅĴ�ĴĶĸņņļĵļĿļķĴķĸђ�Ĺҏ��ŅŇĸņĸņ�ĸ�ŃŅƷŇĸņĸņђ�ĺҏ�	ķĸńňĴŬőł�
postural; h) Auxílios à mobilidade; i) Auxílios para cegos e para 
pessoas com visão subnormal; j) Auxílios para pessoas com surdez 
łň�Ķłŀ�ķų֍ĶļŇ�ĴňķļŇļŉłђ�ľҏ�	ķĴŃŇĴŬƹĸņ�ĸŀ�ŉĸƓĶňĿłņє�ŀ�ĶĴķĴ�ňŀĴ�
ķĸņņĴņ�ĶĴŇĸĺłŅļĴņ�ņĴĵĸіņĸ�ńňĸ�ł�ŁƓŉĸĿ�ķĸ�ņł֍ņŇļĶĴŬőł�ķĴ�ŇĸĶŁłĿłĺļĴ�
pode variar de tecnologia baixa ou alta (COOK; HUSSEY, 2002).

��ňņł�ķł� ŅĸĶňŅņł�ķĸ��	�ķĸ�ĵĴļŋł� ĶňņŇł�ŀłņŇŅłňіņĸ� ĸ֍ĶĴō�
para indivíduos com limitações funcionais, pois promove o auxílio 
para superar barreiras de mobilidade e comunicação e proporcio-
ŁĴ�Ĵ�ļŁĶĿňņőł�Ҏ��	�A	��ђ������ђ�
�	���	���ё�ӅӃӃӌҏє�ŁŇŅĸ�
os recursos de TA de baixa tecnologia encontrados por Françani, 
�ļŀƹĸņ�ĸ�
ŅĴĶĶļĴĿĿļ�ҎӅӃӃӌҏ�ĸŀ�ņĸňņ�ĸņŇňķłņё�ķĸņŇĴĶĴŀіņĸѓ�Ĵҏ��ŅŇĸņĸņђ�
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; 
Ļҏ��ĿĴŁł�ļŁĶĿļŁĴķłђ�ļҏ�	ŁķĴķłŅĸņё�Ľҏ�ŁĺŅłņņĴķłŅĸņ�ķĸ�ĿŏŃļņђ�ľҏ�	ň-
xiliares de preensão; l) Cadeira para banho; m) Mouse adaptado.

�ĴŁŇłņ�ĸŇ�ĴĿє� ҎӅӃӄӋҏ�ŅĸĴĿļōĴŅĴŀ�ňŀ�ĸņŇňķł�Ķłŀ�ĸŁĹłńňĸ�Łł�
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 
ѢŅĸĶňŅņłņ�ķĸ�ŀłĵļĿļķĴķĸѣ�ĸ�ѢŀłĵļĿļŏŅļł�ĴķĴŃŇĴķłѣ�҆�ĹĸŅŅĴŀĸŁŇĴņ�
ńňĸ� ĴňŋļĿļĴŀ�ŁĴ�ŀłĵļĿļķĴķĸ� ĸѼłň�Łł�ŃłņļĶļłŁĴŀĸŁŇł�ķł� ļŁķļŉƓ-
duo, tendo como exemplos as bengalas, muletas, andadores, carri-
nhos, cadeiras de rodas, cadeiras de banho ou quaisquer recursos 
ou estratégias usados para melhorar a mobilidade pessoal e po-
ņļĶļłŁĴŀĸŁŇłє��łņ�ŃĴŅŇļĶļŃĴŁŇĸņ�ķĸņŇĸ�ĸņŇňķłё�ӉӃՌ�ĴŃŅĸņĸŁŇĴŉĴŀ�
o uso de recursos de mobilidade e mobiliários adaptados, todos 
recursos de baixa tecnologia.

�ĸĿĴŇĴŀ��ĴŁŇłņ�ĸŇ�ĴĿє�ҎӅӃӄӋҏ�ńňĸ�ĸŁŇŅĸ�łņ�ŅĸĶňŅņłņ�ňŇļĿļōĴķłņ�
pelos participantes, além do mobiliário adaptado, estão a comuni-
ĶĴŬőł�ņňŃĿĸŀĸŁŇĴŅ�ĸ�ĴĿŇĸŅŁĴŇļŉĴ�҆�ŅĸĶňŅņłņ�ňŇļĿļōĴķłņ�ŃĴŅĴ�ĴŇĸŁ-
der 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 comu-
ŁļĶĴŬőłё� ĶłŁņŇŅňƓķĴņ� Ķłŀ� ņļŀĵłĿłĺļĴ� ĺŅŏ֍ĶĴё� ĿĸŇŅĴņ� łň� ŃĴĿĴŉŅĴņ�
ĸņĶŅļŇĴņђ�ŉłĶĴĿļōĴķłŅĸņђ�ĶłŀŃňŇĴķłŅ�Ķłŀ�ņł֕ŊĴŅĸņ�ĸņŃĸĶƓ֍Ķłņ�ĸŁ-
tre outros. Também houve destaque para os recursos de acesso ao 
ĶłŀŃňŇĴķłŅѓ�ĻĴŅķŊĴŅĸ�ĸ�ņł֕ŊĴŅĸ�ňŇļĿļōĴķłņ�ŃĴŅĴ�ŇłŅŁĴŅ�ł�ĶłŀŃň-
ŇĴķłŅ�ĴĶĸņņƓŉĸĿ�ŃĴŅĴ�ļŁķļŉƓķňłņ�Ķłŀ�ķļ֍ĶňĿķĴķĸņ�ņĸŁņłŅļĴļņ�ĸ�ŀł-
ŇłŅĴņє�ŋĸŀŃĿłņѓ�łņ�ŇĸĶĿĴķłņ�ŀłķļ֍ĶĴķłņђ�łņ�ŇĸĶĿĴķłņ�ŉļŅŇňĴļņ�Ķłŀ�
ŉĴŅŅĸķňŅĴђ� ŀłňņĸņ� ĸņŃĸĶļĴļņђ� ĴĶļłŁĴķłŅĸņ� ķļŉĸŅņłņђ� ņł֕ŊĴŅĸņ� ķĸ�
reconhecimento de voz; ponteiras de cabeça por luz entre outros.

�ŃłŅ�֍ŀё��ĴŁŇłņ�ĸŇ�ĴĿє� ҎӅӃӄӋҏ�ļķĸŁŇļ֍ĶĴŀ�łņ�ŅĸĶňŅņłņ�ŃĴŅĴ�
participação independente nas atividades que venham a favore-
ĶĸŅ� ł� ķĸņĸŀŃĸŁĻł� ĴňŇƸŁłŀł� ĸ� ļŁķĸŃĸŁķĸŁŇĸ� ŁĴņ� ĴŇļŉļķĴķĸņ� ķĸ�
vida diária, educação e trabalho. São recursos utilizados para se 
alimentar, cozinhar, vestir-se, tomar banho, fazer compras, traba-
lhar, estudar, e executar necessidades pessoais. Alguns exemplos: 
ŇĴĿĻĸŅĸņ�ŀłķļ֍ĶĴķłņђ�ņňŃłŅŇĸņ�ŃĴŅĴ�ňŇĸŁņƓĿļłņ�ķłŀųņŇļĶłņђ�ŅłňŃĴņ�
desenhadas para facilitar o vestir e despir; abotoadores; recursos 
para transferência; barras de apoio; materiais escolares como lápis 
adaptado, tesoura adaptada entre outros.

ŀ�łňŇŅł�ŅĸĿĸŉĴŁŇĸ�ĸņŇňķł�ĸŁĶłŁŇŅĴķłё�	ŁŇňŁĸņ�ĸŇ�ĴĿє�ҎӅӃӄӈҏ�
evidenciam que o recurso de TA possui em cada solução relevante 
ĸņŃĸĶļ֍ĶļķĴķĸ�ĸ�ŃĸĶňĿļĴŅļķĴķĸ�ķĴķĴ�Ŏ�ŃĸņņłĴ�Ĵ�ńňĸ�ņĸ�ķĸņŇļŁĴє�	ņ-
sim, não se possui um padrão de projeto ou uma lista de produtos 
ńňĸ�ŃłņņĴŀ�ĴŇĸŁķĸŅ�Ĵ�ķĸŀĴŁķĴņ�ĸņŃĸĶƓ֍ĶĴņє��łŅŇĴŁŇłё�ĶĴķĴ�ŃŅłĽĸ-
Ňł�ķĸ�ŅĸĶňŅņł�ķĸ��	�ŃŅĸĶļņĴ�ņĸŅ�ŃĸŅņłŁĴĿļōĴķł�ńňĴŁŇł�Ŏņ�ĸņŃĸĶļ֍-
ĶļķĴķĸņ�ķĴ�ķĸ֍ĶļŴŁĶļĴ�ĸ�ķĴņ�ŁĸĶĸņņļķĴķĸņ�ńňĸ�ņőł�ǲŁļĶĴņ�ĸŀ�ĶĴķĴ�
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.

��ĿĸŉĴŁŇĴŀĸŁŇł�ŅĸĴĿļōĴķł�ŃłŅ�	ŁŇňŁĸņ�ĸŇ�ĴĿ�ҎӅӃӄӈҏ�ŀĸŁĶļłŁĴ�
alguns recursos de TA de baixo custo utilizados em uma institui-
ção 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 em-
borrachada; i) Jogos diversos; j) Apoio de pés etc. Essas demandas 
por recursos de TA de baixa tecnologia desenvolvidos na institui-
Ŭőł�ĽňņŇļ֍ĶĴŀ�ņĸ�ŃĸĿłņ�ĵĸŁĸĹƓĶļłņ�ŃŅłŃłŅĶļłŁĴķłņ�Ĵłņ�ņĸňņ�ňņňŏ-
rios, seja na maior independência das atividades da vida diária ou 
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no auxílio ao processo educacional, bem como no ganho da autoes-
tima dos educandos. A pesquisa demonstrou-se satisfatória quan-
to 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 caracte-
ŅļōĴķł�Ķłŀł�ŅĸĶňŅņł�ķĸ��ĸĶŁłĿłĺļĴ�	ņņļņŇļŉĴ�ĸ�Ńłķĸ�ņĸŅ�ĶĿĴņņļ֍-
ĶĴķł�ĸŀ�ŅĸĶňŅņłņ�ƷŃŇļĶłё�Łőł�ƷŃŇļĶłё�ĸĿĸŇŅƸŁļĶł�ĸ�ķĸ�ļŁĹłŅŀŏŇļĶĴє�
Ҏ������ђ��	��	����ё�ӅӃӄӅҏє���ĸņŇňķł�ŅĸĴĿļōĴķł�ŃłŅ��ĸŅŅłŁļ�
ĸ��ĴņŃĴŅĸŇŇł�ҎӅӃӄӅҏ�ŅĸĿĴŇĴ�ńňĸ�Ĵ�ŀĴļłŅļĴ�ķłņ�ĸņŇňķĴŁŇĸņ�ĸŁŇŅĸŉļņŇĴ-
dos faz uso de recursos ópticos para longe. Desses, quase a totali-
dade faz uso de óculos e o restante faz uso do sistema telescópico. 
Também o uso de recursos ópticos para perto foi muito evidencia-
do, sendo que grande parcela usa somente óculos para perto, mas 
ӅӃՌ�ķłņ�ĸņĶłĿĴŅĸņ�ĹĴōĸŀ�ňņł�ĶłŀĵļŁĴķł�ķĸ�ƷĶňĿłņ�ĸ�ĿňŃĴ�ķĸ�ĴŃłļł�
ĸ�ӄӃՌ�ňņĴŀ�ņłŀĸŁŇĸ�Ĵ�ĿňŃĴ�ķĸ�ĴŃłļłє��ĸĶłŀĸŁķĴіņĸ�ńňĸ�ł�ĴĿňŁł�
com baixa visão utilize também outros recursos que favorecem o 
ĹňŁĶļłŁĴŀĸŁŇł�ĸ�ĸ֍ĶļŴŁĶļĴ�ŉļņňĴĿё�ŇĴļņ�Ķłŀłѓ�ļĿňŀļŁĴŬőłђ�ĶĴŁĸŇĴņ�
ĻļķŅłĺŅŏ֍ĶĴņђ�ĿŏŃļņ�Ķłŀ�ĺŅĴ֍Ňĸņё�Ӊё�ӈ�łň�Ӈ
ђ�ĸ�ł�ĴĶĸŇĴŇł�ӆӄӃ�ĴŀĴŅĸĿł�
que disposto no material de leitura aumenta o contraste (GASPA-
����ё�ӅӃӄӃђ��������	�ĸŇє�ĴĿє�ӅӃӃӉҏє

�ņ�ĴňŋƓĿļłņ�ŃĴŅĴ�ŃĸņņłĴņ�Ķłŀ�ņňŅķĸō�łň�Ķłŀ�ķĸ֍ĶļŴŁĶļĴ�Ĵň-
ditiva 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 
ĸ�łňŇŅłņє��Ĵŀłņ� ҎӅӃӃӌҏ�ŀĸŁĶļłŁĴ�ŇĴŀĵųŀ�łňŇŅłņ�ŅĸĶňŅņłņ�ķĸ��	�
para a área da surdez, sendo eles: a) Aparelhos de ampliação sonora 
individual; b) Sinalizadores domésticos de som (campainha, tele-
ĹłŁĸё�ķĸņŃĸŅŇĴķłŅҏ�҂�ňņł�ķĸ�ŉļĵŅĴŬőł�ĸ�Ŀňō�҂ђ�Ķҏ�	ŀŃĿļ֍ĶĴķłŅĸņ�ķĸ�
ņłŀђ�ķҏ��ņł�ķĸ�ĹłŁĸņ�ķĸ�łňŉļķłņђ�ĸҏ��ł֕ŊĴŅĸņ�ŃĴŅĴ�ŅĸĴĵļĿļŇĴŬőł�ķĸ�
ĹĴĿĴђ�Ĺҏ��ĴŇĸŅļĴļņ�ķĸ�ĴĶĸņņļĵļĿļķĴķĸ�ĸŀ��ļĵŅĴņ�҂����Ņłłŀєё����ё�ĸŇĶє�
҂ђ�ĺҏ��ĸļŇňŅĴ�ĿĴĵļĴĿђ�Ļҏ��ŁŇųŅŃŅĸŇĸ�ĸŀ���
�	�ђ�ļҏ��ļĹňņőł�ķĴ���
�	�ђ�
Ľҏ��ĿłņĸŇ��ĴŃŇļłŁ�ҎĿĸĺĸŁķĴ�łĶňĿŇĴҏђ�ľҏ��łŀňŁļĶĴŬőł�ĸņĶŅļŇĴ�҂�ĶĸĿň-
ĿĴŅё��ĻĴŇņĴŃŃё��ĸņņĴŁĺĸŅё��ĴĶĸĵłłľё��ŁņŇĴĺŅĴŁ�ĸŇĶє

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 tec-
nológicos para correção da perda auditiva ou a reabilitação das 
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ĹňŁŬƹĸņ�ĴňķļŇļŉĴņ�ķłņ�ņňŅķłņ�Ҏ�	���ё�ӅӃӃӌҏє�H�ŁĸĶĸņņŏŅļłё�Ńł-
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 di-
֍ĶňĿķĴķĸ� ķĴ� ĸņĶłĿĴŅļōĴŬőłё� ĹŅĸńňŴŁĶļĴ� ĸ� ŃĸŅŀĴŁŴŁĶļĴ� ĸņĶłĿĴŅ� ķĸ�
alunos que possuem disfunções motoras mais severas, como ocorre 
ŁĴ�ŃĴŅĴĿļņļĴ�ĶĸŅĸĵŅĴĿё�łň�Łł�ĶĴņł�ķĸ�ķĸ֍ĶļŴŁĶļĴņ�ŀǲĿŇļŃĿĴņ�Ҏ���-
��A�ђ�����ђ���!��	ё�ӅӃӄӅҏё�ŁĴ�ŀĴļłŅļĴ�ķłņ�ĶĴņłņ�ĴĿňŁłņ�
Łőł�łŅĴĿļōĴķłņє�ŀ�ķļņĹňŁŬƹĸņ�ŀłŇłŅĴņ�ĺŅĴŉĸņ�łň�ķĸ֍ĶļŴŁĶļĴņ�ŀǲĿ-
ŇļŃĿĴņё�ł�ĴĿňŁł�Ńłķĸ�ņĸ�ĵĸŁĸ֍ĶļĴŅ�ĸ�ĴĿĶĴŁŬĴŅ�ŀĴļłŅ�ļŁķĸŃĸŁķŴŁĶļĴ�
ao usufruir de recursos de alta tecnologia, ou seja, equipamentos 
ņł֍ņŇļĶĴķłņ�ńňĸ�ŁĸĶĸņņļŇĴŀ�ķĸ�ĶłŁŇŅłĿĸ�ķĸ�ĶłŀŃňŇĴķłŅĸņ�łň�ķļņ-
ŃłņļŇļŉłņ�ĸĿĸŇŅƸŁļĶłņ�Ҏ�����A�ђ�����ђ���!��	ё�ӅӃӄӅҏє

No mercado nacional, as informações sistematizadas por re-
cursos de Alta-Tecnologia Assistiva são escassas. Lauand (2005) e 
�łňŅĸŁŬłё��ĸŁķĸņё��łŌłķĴ�ҎӅӃӄӅҏ�ŅĸĴĿļōĴŅĴŀ�ňŀ�ĿĸŉĴŁŇĴŀĸŁŇł�ĸŀ�
sites de Tecnologia Assistiva e, a partir desse panorama, elencaram 
os recursos que produzidos no mercado nacional e internacional po-
dem ser utilizados no ambiente educacional. Esses recursos são clas-
ņļ֍ĶĴķłņ� ĸŀ� ŇŅŴņ� ĶĴŇĸĺłŅļĴņѓ� input (entrada de informação); output 
ҎņĴƓķĴ�ķĸ�ļŁĹłŅŀĴŬőłҏђ�ĸ�ņł֕ŊĴŅĸ�ҎŃŅłĶĸņņĴķłŅĸņ�ķĸ�ļŁĹłŅŀĴŬőłҏє

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 
Ňłńňĸё�Ķłŀ�ŃĸŅņłŁĴĿļōĴŬőł�ķĸ�ĿŐŀŃĴķĴņђ�ŇĸĶĿĴķłņ�ĸŅĺłŁƸŀļĶłņ�Ķłŀ�
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-
ŀłŅĴŅ�ĹňŁŬƹĸņ�ķĸ�ĿĸļŇňŅĴ�ĸ�ĸņĶŅļŇĴё�ĸŁŇŅĸ�łňŇŅłņ�֍Łņ�ŃĸķĴĺƷĺļĶłņ�
Ҏ�	��	�ё�ӅӃӄӈђ��H��ё�ӅӃӄӆђ��	���&�ё�ӅӃӄӆҏє�	ŃĸņĴŅ�ķĸ�ņĸŅĸŀ�
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recursos relativamente básicos no uso de computadores e para au-
ŀĸŁŇł�ķĴ�ĴĶĸņņļĵļĿļķĴķĸ�ķł�ĴĿňŁł�Ķłŀ�ķĸ֍ĶļŴŁĶļĴ�ĹƓņļĶĴё�Łĸŀ�ņĸŀ-
pre estão disponíveis na escola ou na sala de recursos multifun-
cionais. Portanto, a habilidade de professoras na utilização desses 
ŅĸĶňŅņłņ�Łĸŀ�ņĸŀŃŅĸ�ų�ķĸņĸŁŉłĿŉļķĴ�Ҏ����ђ�������ё�ӅӃӄӊҏє

�ňŁĸņ�ĸ��ĶĻļŅŀĸŅ�ҎӅӃӄӊҏ�ŅĸĴĿļōĴŅĴŀ�ňŀ�ĸņŇňķł�Łł��ŁņŇļŇňŇł�
�ňŁļĶļŃĴĿ��ĸĿĸŁĴ�	ŁŇļŃł֊ё�ĿłĶĴĿ�ķĸ�ĹłŅŀĴŬőł�ĶłŁŇļŁňĴķĴ�ķĸ�ŃŅł-
fessores de sala multifuncional. Observou-se que, antes do curso, 
ӄӃՌ�ķĴņ�ŃŅłĹĸņņłŅĴņ�Łőł�ņĴĵļĴŀ�ňņĴŅ�ł�ŅĸĶňŅņłё�ĸ�ĴŃĸŁĴņ�ӆӃՌ�ňŇļ-
ĿļōĴŉĴŀ�ł� ŅĸĶňŅņłє��łŅųŀё� ĴŃƷņ� Ĵ� ĹłŅŀĴŬőłё� ӈӃՌ�ķĴņ�ŃŅłĹĸņņłŅĴņ�
passaram a usar o recurso.

Figura 1  - Braille Note 

Figura 2 - Teclado de membrana programável
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�ĴŁŇłņ� ĸ��ĸļķŅļĶĻ� ҎӅӃӃӌҏ�ķĸņĶŅĸŉĸŀ�ńňĸ� ҎĴĿųŀ�ķĴņ� ĴķĴŃŇĴ-
ções de tamanho e disposição de teclas que podem ser em ordem 
alfabético ou formato QWERTY, teclado Braille (Figura 1)ӄ 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 necessida-
des seria o ideal para o ambiente escolar. O teclado expandido Intelli-
�ĸŌņӅӄ�ҎFigura 2)2, por exemplo, possui sete lâminas e a cada troca 
ų�ŅĸŃŅłĺŅĴŀĴķł�ŃĴŅĴ�ņňĴ�ŁłŉĴ�ĹňŁŬőł�Ҏ�	����ђ��������ё�ӅӃӃӌҏє

Mouses

Assim como o teclado, os mouses são recursos de entrada de 
informação. Existem mouses com três teclas grandes, com dois ro-
letes, e controlados pelos pés. Os Foot Mouses possibilitam o mo-
vimento 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 controla-
do pela boca (Figura 3)3 com o sistema Sip-N-PufF (sorver e soprar), 
ĶłŁŇŅłĿĴķł�ŃłŅ�ňŀ�ĽłŌņŇļĶľ�Łłņ�Ŀŏĵļłņ�Ҏ�	����ђ��������ё�ӅӃӃӌҏє

Figura 3 - Mouse controlado pela boca

ƈ��	bvromb�;Ѵ�;lĹ�_||rvĹ�ƺņņ���ĺ=Ѵb1huĺ1olņr_o|ovņ0hmb||Ѵ;ņƊƉƊƌƋƌҚƎƇƉƻĺ
Ɖ��	bvromb�Ѵ�;lĹ�_||rĹ�ƺņņ���ĺ1Ѵbhĺ1olĺ0uņ1ѴbhōƇƈĺ_|lѴқ$�Ѵhƻĺ
Ɗ��	bvromb�Ѵ�;lĹ�_||rĹ�ƺņņ���ĺ1Ѵbhĺ1olĺ0uņ1ѴbhōƇƈĺ_|lѴқ$�Ѵhƻĺ
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�ĴŁŇłņ�ĸ��ĸļķŅļĶĻ�ҎӅӃӃӌҏ�ŅĸĿĴŇĴŀ�ňŀ�ŀłňņĸ�ĶłŁŇŅłĿĴķł�ŃłŅ�
um imã implantado na ponta da língua e sensores localizados em 
ĴŃĴŅĸĿĻł�łň�ĶĴŃĴĶĸŇĸ�łŅŇłķƸŁŇļĶłє��ł�ĸŁŇĴŁŇłё�ŁĴ�ųŃłĶĴ�ķĴ�Ńĸņ-
quisa esse recurso ainda não se encontrava em comercialização. O 
ĸņŇňķł�ŅĸĴĿļōĴķł�ŃłŅ��ļŀё��ĴŅľ�ĸ��ĻłŉĴŁĿłł� ҎӅӃӄӅҏё�ňŇļĿļōłň�ĸņņĸ�
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, ala-
ŉĴŁĶĴё�ŀĸŅĶǲŅļłё�ņļņŇĸŀĴ�ŀĴĺŁųŇļĶł�łň�ņňĶŬőł�ĸ�ņłŃŅł�҆�łņ�ŇŅŴņ�
últimos recursos citados ainda não possuem produção do mercado 
ŁĴĶļłŁĴĿ�Ҏ�����A�ё�����ё���!��	ё�ӅӃӄӅҏє

Recursos de output

�ĸĺňŁķł��ĴňŅĸŁ�ҎӅӃӃӈҏ�ĸ��łňŅĸŁŬłё��ĸŁķĸņё��łŌłķĴ�ҎӅӃӄӅҏё�
os recursos de output são equipamentos de apoio, como o moni-
tor 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 ņł֕ŊĴŅĸņ especiais são processadores de informação que 
permitem ao usuário desempenhar as funções do computador de 
ĹłŅŀĴ� ņĴŇļņĹĴŇƷŅļĴ� Ҏ�����A�ђ�����ђ� ��!��	� ӅӃӄӅҏє��ņ�
recursos mais utilizados no ambiente educacional são aqueles que 
permitem o desenvolvimento da comunicação do aluno e sua maior 
ļŁŇĸŅĴŬőł�Ķłŀ�ł�ĴŀĵļĸŁŇĸє�Ŀĸņ�ŃĸŅĹĴōĸŀ�ĶĸŅĶĴ�ķĸ�ӋӄՌ�ķłņ�ŅĸĶňŅ-
sos de tecnologia adquiridos pelas escolas, entre eles o Dynavox, 
�łŀňŁļńňĸё� 
łĴŅķŀĴľĸŅ� ĸ� 
łĴŅķŀĴľĸŅ� Ķłŀ� �ŃĸĴľļŁĺ� �ŌŁĴŀļ-
cally Pro Ҏ
�	���ё�ӅӃӃӌҏє

�ĴŅĴ�ĴĿňŁłņ�Ķłŀ�ŅĸķňŬőł�ķĴ�ŀłĵļĿļķĴķĸё��ĴŃļłŇŇļ�ҎӅӃӄӅҏ�ĸĿĸŁ-
ca o uso de alguns recursos para melhorar seu desempenho no cam-
po 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 

Ƌ��	bvromझ�;Ѵ�;lĹ�ƺ_||rĹņņ���ĺ1Ѵbhĺ1olĺ0uņ1ѴbhōƇƈĺ_|lѴқ$�Ѵhƻĺ
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ĶĴŃŇňŅĴķłņ�ŃĸĿĴ�ŊĸĵĶĴŀё�ŃĸŅŀļŇĸ�ł�ŀłŉļŀĸŁŇł�ķł�ĶňŅņłŅ�ĸ�ņĸĿĸŬőł�
da função; o Motrix que permite que o usuário utilize o computador 
por meio de comando de voz; e o Plaphoons que permite a comuni-
cação do usuário por meio de frases prontas na tela do computador. 
�łķłņ�ĸņņĸņ�ņł֕ŊĴŅĸņ�ņőł�ĺŅĴŇňļŇłņ�ŃĴŅĴ�ł��ļŁķłŊņє

Figura 4 - Mouse por movimentos da cabeça

	ŃĸņĴŅ�ķĴ�ķļŉĸŅņļķĴķĸ�ķĸ� ņł֕ŊĴŅĸņ�Łł�ŀĸŅĶĴķłё� ŇĴŁŇł�ŁĴ-
cional quanto internacional, estudos sugerem que a falta desses re-
cursos nas escolas e o despreparo do professor para lidar com essa 
tecnologia impossibilitam a implementação desses recursos em 
ĴŀĵļĸŁŇĸ�ĸķňĶĴĶļłŁĴĿє��ŀ�ĸņŇňķł�ŉĸŅļ֍Ķłň�ńňĸ�ĴŃĸŁĴņ�ӆӃՌ�ķĴņ�ĸņ-
colas possuem recursos humanos para uso de Tecnologia Assistiva 
ĸ�ӅӃՌ�ķĸņņĴņ�ĸņĶłĿĴņ�Ńłņņňĸŀ�ł�ŅĸĶňŅņł�ŀĴŇĸŅļĴĿ�ŃĴŅĴ�ŅĸĴĿļōĴŬőł�ķĸ�
ĸņŇŅĴŇųĺļĴņ�ļŁĶĿňņļŉĴņ�Ҏ
����ђ��
�����ё�ӅӃӃӌҏє

Tecnologias da informação e 
comunicação no contexto escolar

O uso das TIC tem se consolidado como elemento funda-
mental 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 Es-
pecial, para se tornar um facilitador na comunicação, um instru-
mento para melhora cognitiva e processamento do conhecimen-
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to (CULLEN; RICHARDS; FRANK, 2008; DRIGAS; KOKKALIA; 
�!��	�ё�ӅӃӄӈђ��H���"і������ĸŇєĴĿє�ӅӃӄӌђ��	"	�ђ����	��ё�
ӅӃӄӉђ�
�����ё�ӅӃӄӃҏє

Em um estudo realizado no Peru (VÉRTIZ-OSORES et al., 
ӅӃӄӌҏё�łņ�ŃĸņńňļņĴķłŅĸņ�łĵĽĸŇļŉĴŅĴŀ�ĶłŁĻĸĶĸŅ�ł�ļŀŃĴĶŇł�ķĴņ�����
aplicadas no currículo escolar para o desenvolvimento das habili-
ķĴķĸņ�ĶłĺŁļŇļŉĴņ�ĸ�ņłĶļłĸŀłĶļłŁĴļņ�ķĸ�ĴĿňŁłņ�Ķłŀ�ķĸ֍ĶļŴŁĶļĴ�ķĸ�
ĹĴĿĴ�ĸ�ŀłŇłŅĴё�ĸŁŇŅĸ�Ӌ�ĸ�ӄӆ�ĴŁłņё�Łł�ĶłŁŇĸŋŇł�ķĴ�ķňĶĴŬőł�
ŏņļĶĴє�
	�ŃĸņńňļņĴ�ňŇļĿļōłň�ł�ņł֕ŊĴŅĸ��ĿĴŃĻłłŁņ�ĸ�ĶłŁĶĿňļň�ńňĸ�ł�ňņł�ķĴņ�
TIC melhorou as habilidades desses alunos, em especial em lógica 
matemática, comunicação e ciências sociais. Foi enfatizado pelos 
ĴňŇłŅĸņ�ńňĸ�ĴŃŅĸŁķĸŅ�Ĵ�ňņĴŅ�ł�ņł֕ŊĴŅĸ��ĿĴŃĻłłŁņ�ĴŃŅļŀłŅłň�ł�ķĸ-
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 apren-
dizagem. Contudo, embora as interações virtuais tenham sido en-
corajadas pelos professores, alguns desses não as utilizaram por 
falta de conhecimento da ferramenta.

Com relação à interação dos alunos e entre eles, na Gré-
ĶļĴё�ňŀ�ĸņŇňķł�ĶłŁķňōļķł�Ķłŀ�ŃŅųіĸņĶłĿĴŅĸņ�Ķłŀ�ķļ֍ĶňĿķĴķĸ�ķĸ�
memória, centralizado em aprendizado colaborativo e em outras 
aplicações de TIC, concluiu que não apenas as TIC, mas as redes 
ņłĶļĴļņё�ŊĸĵņļŇĸņ�ĸ�ĶłŀňŁļķĴķĸņ�łŁĿļŁĸё�Ňêm importante papel na 
criação de um ambiente de aprendizado colaborativo (DRIGAS; 
����	��	ђ� �!��	�ё� ӅӃӄӈҏє� �ņ� ĴňŇłŅĸņ� ĸŁĹĴŇļōĴŅĴŀ� Ĵ� ļŀŃłŅ-
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 importân-
cia da aplicação de instrumentos de diagnóstico para direcionar 
o emprego de diferentes estratégias de TIC, uma vez que esclare-
ceram sobre as diferenças de aprendizagem das crianças e quanto 
os instrumentos de intervenção de TIC poderiam facilitar as ati-
vidades diárias das crianças.

�ňŇŅĴ�ļŁŉĸņŇļĺĴŬőł�ŅĸĴĿļōĴķĴ�ŁĴ��ňųĶļĴ�Ҏ
�����ё�ӅӃӄӃҏ�ҎŃłŅ�
ŀĸļł�ķĸ�ńňĸņŇļłŁŏŅļłņ�ŅĸņŃłŁķļķłņ�ŃłŅ�ŃĴļņ�ķĸ�ĶŅļĴŁŬĴņ�Ķłŀ�ķĸ֍-
ĶļŴŁĶļĴ�ŀłŇłŅĴ�ĸ�ŃłŅ�ĸŁŇŅĸŉļņŇĴ�Ķłŀ�ňŀ�ĴĿňŁł�ķĸ֍ĶļĸŁŇĸҏ�ŅĸĿĴŇłň�
ńňĸ�Ĵņ�ŃĸņńňļņĴņ�ŁĴ�ŏŅĸĴ�ķĸ�����ĸ�Ķłŀ�ĶŅļĴŁŬĴņ�Ķłŀ�ķĸ֍ĶļŴŁĶļĴņ�
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motoras têm mostrado que as expectativas dos pais estão relacio-
nadas com a melhora nas habilidades das crianças e nas oportuni-
dades de inclusão. Nesse sentido, os computadores e as TIC tra-
zem 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 pro-
fessores sobre as TIC e o lento desenvolvimento do uso das TIC 
nas escolas, uma vez que isso afeta a qualidade do ensino-apren-
dizagem. Eles culparam a escola por negligenciar a atualização do 
conhecimento e treinamento dos professores. Por outro lado, o es-
tudo encontrou pais que estavam interessados em aprender sobre 
ĶłŀŃňŇĴķłŅĸņ�ĸ�Ĵņ�����ŃĴŅĴ�ŃłķĸŅĸŀ�ĴĽňķĴŅ�łņ�֍ĿĻłņё�ŀĴņ�ĸņŃĸŅĴ-
vam que a escola organizasse essas atividades pra eles.

	�ĸŁŇŅĸŉļņŇĴ�Ķłŀ�ł�ĴĿňŁł�ķĸ֍ĶļĸŁŇĸ�ŅĸŉĸĿłň�ńňĸ�ĸĿĸ�ņĸ�ŉŴ�
como qualquer outra criança, exceto pelo fato de ter problemas 
de mobilidade. E se considera como uma pessoa com habilida-
des 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 impor-
tante 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 ativa-
do por voz, telas adaptadas ou teclados acionados pelos pés. En-
quanto para muitas crianças a Internet é usada para comunicação 
ĸ�ļŁŇĸŅĴŬőł�ņłĶļĴĿё�ŃĴŅĴ�ĴńňĸĿĴņ�ńňĸ�ŇŴŀ�ķļ֍ĶňĿķĴķĸ�ŃĴŅĴ�ňŇļĿļōĴŅ�
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.

��ĸņŇňķł�ķĸ�
ŅłķļŁ�ҎӅӃӄӃҏ�ŅĸĿĴŇłň�ńňĸ�Ĵņ�ĶŅļĴŁŬĴņ�Ķłŀ�ķĸ֍-
ciência motora eram geralmente contempladas com as novas tec-
nologias 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 
Ҏ
�����ђ�����
��ё�ӅӃӃӋђ�����
��ё�ӅӃӃӌҏє��ĴŅĴ�Ĵ�ĴňŇłŅĴё�łņ�
professores devem buscar capacitar-se para utilizar computadores 
e as TIC considerando que são ferramentas educacionais. Portan-
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to, devem ser capazes de explorar o potencial educacional da tec-
nologia para ajudar todas as crianças.

Nesse contexto de instrumentalização de alunos e profes-
sores, o estudo que analisou o Programa um Computador por 
Aluno (Prouca5) (realizado em nove escolas de Goiânia por meio 
ķĸ�ĸŁŇŅĸŉļņŇĴ�Ķłŀ�ӈӈ�ŃŅł֍ņņļłŁĴļņҏ�ĶłŁĶĿňļň�ńňĸ�ł��ŅłňĶĴё�ĴĿļŁĻĴ-
do com a política pública de inclusão digital via ambiente esco-
lar (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 adequa-
ções desses aspectos não poderiam garantir igualdade de oportu-
nidades 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 
ĸ֍ĶŏĶļĴ�ĸ�ĴŇļŇňķĸņ�Ķłŀ�ŅĸĿĴŬőł�Ĵł�ňņł�ķĴņ�����ņłĵ�Ĵ�ŃĸŅņŃĸĶŇļŉĴ�
ķłņ�ŃŅłĹĸņņłŅĸņ�ĴŃƷņ�ŇŅĸļŁĴŀĸŁŇł� Ҏ�	"	�ё����	��ё�ӅӃӄӉҏ�ĸ�ł�
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 
ĴňŇł�ĸ֍ĶŏĶļĴ�ĸ�ĴŇļŇňķĸņ�ķłņ�ŃŅłĹĸņņłŅĸņ�Ķłŀ�ŅĸĿĴŬőł�Ŏ�ŇĸĶŁłĿłĺļĴ�
ŇŴŀ�ĸĹĸļŇłņ�ņļĺŁļ֍ĶĴŇļŉłņ�ŁĴņ�ŁłŇĴņ�ĸ�ŁĴ�ļŁŇĸŅĴŬőł�ķłņ�ĴĿňŁłņ�Ķłŀ�
necessidades especiais.

Além disso, os professores participantes que receberam trei-
ŁĴŀĸŁŇł�ĹłŅĴŀ�ĶĴŃĴōĸņ�ķĸ�ŀĸĿĻłŅ�ķĸ֍ŁļŅ�ĸ�ĴŃĿļĶĴŅ�Ĵ�ŇĸĶŁłĿłĺļĴ�ŁĴ�
aula de ciências do que o grupo que não recebeu treinamento. Os 
resultados da investigação sugerem que o conhecimento e as cren-
ŬĴņ�ķłņ�ŃŅłĹĸņņłŅĸņ�Ķłŀ�ŅĸĿĴŬőł�Ŏ�ŇĸĶŁłĿłĺļĴ�Ńłķĸŀ�ļŁ֓ňĸŁĶļĴŅ�ł�
uso dessas na sala de aula.

ƌ�����uo�1-�=ob��l�u;]bv|uo�7;�ru;2ov�bmv|b|�झ7o�r;Ѵ-��;b�m��ƈƉĺƉƋƎķ�7;�ƉƇƈƇķ�r-u-�t�;�ov�;v|-7ov�
;�l�mb1झrbov�r�7;vv;l�1olru-u�1ol�u;1�uvov�ruॕrubov�o��1ol�=bm-m1b-l;m|o�7o���	�"ĺ���
o0f;|b�o�7o��uo�1-�;u-�ruolo�;u�-�bm1Ѵ�vo�7b]b|-Ѵ�r;7-]ॕ]b1-�;�o�7;v;m�oѴ�bl;m|o�7ov�ruo1;vvov�
7;�;mvbmo�;�-ru;m7b�-];l�7;�-Ѵ�mov�;�ruo=;vvou;v�7-v�;v1oѴ-v�rি0Ѵb1-v�0u-vbѴ;bu-vķ�l;7b-m|;�-�
�|bѴb�-2o�7;�1olr�|-7ou;v�rou||;bvĺ�	bvromझ�;Ѵ�;lĹ�ƺ_||rvĹņņ���ĺ=m7;ĺ]o�ĺ0uņruo]u-l-vņ
ruobm=oņ;b�ovŊ7;Ŋ-|�-1-oņruo]u-l-Ŋ�lŊ1olr�|-7ouŊrouŊ-Ѵ�moŊruo�1-ƻĺ��1;vvo�;lĹ�Ɗƈ�-]oĺ�ƉƇƈƎĺ
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Considerações finais

Desenvolvimentos recentes na educação de crianças com 
necessidades especiais que incluem o uso de tecnologias, de ma-
neira geral, consideram-nas como um instrumento para promoção 
do conhecimento e do aprendizado, além de melhorar a interação 
Ķłŀ�łňŇŅĴņ�ĶŅļĴŁŬĴņ�ĸ�ĴķňĿŇłņє��ĴŅĴ�Ĵņ�ĶŅļĴŁŬĴņ�Ķłŀ�ķĸ֍ĶļŴŁĶļĴё�Ĵņ�
tecnologias podem trazer benefícios quando apropriadas de acor-
do 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 
ĶňņŇł�ŀłņŇŅłňіņĸ�ĸ֍ĶĴō�ŁĴ�ŃŅłŀłŬőł�ķł�ĴňŋƓĿļł�ŃĴŅĴ�ņňŃĸŅĴŅ�ĵĴŅ-
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 ativi-
dades 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 exe-
cutado a partir de tecnologias e materiais de baixo custo.

Quanto ao uso de altas tecnologias como recursos de Tecno-
logia 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 in-
dependência e inclusão de alunos com comprometimentos mo-
tores 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 educa-
cionais especiais precisam conhecer e saber como utilizar com-
putadores e as TIC tanto na escola quanto em casa para seu lazer. 
Dessa maneira, recursos precisam ser alocados para essas crian-
ças e suas escolas para viabilizarem o treinamento de professores 
e também de pais. Espera-se que, assim, a vida dessas crianças 
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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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O desenvolvimento de conceitos 
por crianças cegas: um relato 

de experiência

Flavia Daniela dos Santos Moreira
Cátia Crivelenti de Figueiredo Walter

Introdução

	� ĶĴŅĴĶŇĸŅļōĴŬőł� ķĴ� ķĸ֍ĶļŴŁĶļĴ� ŉļņňĴĿ� ĸŁŉłĿŉĸ� ķňĴņ� ĶłŁķļ-
Ŭƹĸņѓ�Ĵ�ĶĸĺňĸļŅĴ�ĸ�Ĵ�ĵĴļŋĴ�ŉļņőłє�	�ĶĿĴņņļ֍ĶĴŬőł�ų�ĹĸļŇĴ�Ĵ�ŃĴŅŇļŅ�ķĴ�
acuidade visual, de modo que será considerado cego aquele com 
ĴĶňļķĴķĸ�ķĸ�Ӄ�Ĵ�ӅӃѼӅӃӃ�łň�ŀĸŁłņ�Łł�ŀĸĿĻłŅ�łĿĻłё�ĴŃƷņ�ŀŏŋļŀĴ�ĶłŅ-
reção, ou aquele que tenha campo visual restrito e um ângulo de 20° 
łň�ŀĸŁłņ�Łł�ŀĴļłŅ�ķļŐŀĸŇŅł�Ҏ	���	��	�ё�ӄӌӋӉђ��	����ё�ӅӃӃӆҏє

�ļōĸŅ� ńňĸ� ňŀĴ� ŃĸņņłĴ� Ňĸŀ� ĴĶňļķĴķĸ� ŉļņňĴĿ� ķĸ� ӅӃѼӅӃӃ� ų� ł�
mesmo que dizer que ela tem que se colocar a uma distância de 
20 pésӄ para enxergar algo que uma pessoa considerada com visão 
normal enxerga a 200 pés. A restrição do campo visual restrito a 
ӅӃխ�ų�ķĸ֍ŁļķĴ�Ķłŀł�Ѣŉļņőł�ķĸ�ŇǲŁĸĿѣё�ŇĴŀĵųŀ�ĶĻĴŀĴķĴ�ķĸ�Ķĸĺňĸļ-
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 
Ҏ	���	��	�ё�ӄӌӋӉҏє

ƈ��	;�-1ou7o�1ol�-�1-Ѵ1�Ѵ-7ou-�;�1om�;uvou�7;��mb7-7;v�7o��oo]Ѵ;�Ő7bvromझ�;Ѵ�;lĹ�ƺ_||rvĹņņv�rrou|ĺ
]oo]Ѵ;ĺ1olņ�;0v;-u1_ņ-mv�;uņƊƉҚƋҙƈƈĵ_ѴƷr|қ�mb|1om�;u|;uƻőķ�ƉƇ�rv�1ouu;vrom7;l�-�ҙķƇƎҙ�l;|uov�
o��ҙķƈ�l;|uovķ�ƍƇ�rv�1ouu;vrom7;l�-�ƉƈķƊƊҙ�l;|uov�;�ƉƇƇ�rv�1ouu;vrom7;l�-�ҙƇķƎҙ�l;|uovĺ
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As pessoas com baixa visão são aquelas com acuidade visual 
ŅĸŀĴŁĸņĶĸŁŇĸ�ĸŁŇŅĸ�ӅӃѼӅӃӃ�ĸ�ӅӃѼӊӃ�Łł�ŀĸĿĻłŅ�łĿĻł�ĴŃƷņ�Ĵņ�ĶłŅŅĸ-
Ŭƹĸņ�ƷŃŇļĶĴņ�ŃłņņƓŉĸļņё�Ķłŀł�ƷĶňĿłņ�ĸ�ĿĸŁŇĸņ�Ҏ	���	��	�ё�ӄӌӋӉҏє

ņŇĴņ�ĶĿĴņņļ֍ĶĴŬƹĸņ�ņőł�ŀňļŇł�ļŀŃłŅŇĴŁŇĸņё�ŀĴņ�ŀłņŇŅĴŀіņĸ�
ŃłňĶł�ĸ֍ĶĴōĸņё�ňŀĴ�ŉĸō�ńňĸ�ŃĴŅĴ�֍Łņ�ĸķňĶĴĶļłŁĴļņ�Ĵ�ĶŅļĴŁŬĴ�ņĸŅŏ�
cega quando necessitar do Sistema Braille como recurso para atin-
gir seus objetivos de aprendizagem. E no caso da criança com baixa 
visão, é necessário lhe oferecer oportunidades para utilizar recur-
sos que favoreçam o seu desempenho escolar como lentes, ilumina-
ção ou caracteres ampliados. No que se refere ao desenvolvimento 
ķłņ�ĸķňĶĴŁķłņ�Ķłŀ�ķĸ֍ĶļŴŁĶļĴ2, acreditava-se ser semelhante ao 
das crianças com desenvolvimento típico3, porém seguindo um rit-
mo diferenciado (CUNHA; ENUMO, 2003). No caso das crianças 
Ķłŀ�ķĸ֍ĶļŴŁĶļĴ�ŉļņňĴĿё�ĴĶŅĸķļŇĴŉĴіņĸ�ńňĸ�łņ�ĶłŀŃŅłŀĸŇļŀĸŁŇłņ�ķĸ�
seu sistema sensorial visual acarretavam danos irreparáveis ao seu 
ķĸņĸŁŉłĿŉļŀĸŁŇł�ĺĿłĵĴĿ�Ҏ��	�A	і����	�ђ����ё�ӅӃӄӅҏє

Masini (2003) considera que o educador pode contribuir para 
ł�ķĸņĸŁŉłĿŉļŀĸŁŇł�ķĴņ� ĶŅļĴŁŬĴņ� Ķłŀ�ķĸ֍ĶļŴŁĶļĴ� ŉļņňĴĿ� ĴŇŅĴŉųņ� ķĸ�
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 
ļŁņĸŅļķĴ�ҎŃє�Ӊӊҏє��ĸĺňŁķł�Ĵ�ŅĸĹĸŅļķĴ�ĴňŇłŅĴё�łŅļĸŁŇĴŅ�ĸņŇĴ�ĶŅļĴŁŬĴ�ĶłŁ-
siste em impulsionar o seu aprendizado a partir de práticas educa-
cionais 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.

ņņĴ�ŃĸŅņŃĸĶŇļŉĴ�ŉĴļ�Ĵł�ĸŁĶłŁŇŅł�ķĴńňļĿł�ńňĸ��ĴŅŅĸŁ�ҎӄӌӌӇҏ�
denominou como “enfoque diferencial”. Este enfoque considera 
as potencialidades da criança para, a partir das suas característi-

Ɖ�����|bѴb�-2o�7o�|;ulo�ľ;7�1-m7ov�1ol�7;=b1bm1b-Ŀ�f�v|b=b1-Ŋv;�rou�v;u�-�mol;m1Ѵ-|�u-�-|�-Ѵ�
-7o|-7-�mo�1-rझ|�Ѵo�(ķ�-u|b]o�ƌҚ�7-��;b�7;�	bu;|ub�;v�;��-v;v�7-��7�1-2o��-1bom-Ѵķ�m��ƎĺƊƎƋņƈƎƎƇ�
Ő7bvromझ�;Ѵ�;lĹ�ƺ_||rĹņņ���ĺrѴ-m-Ѵ|oĺ]o�ĺ0uņ11b�bѴōƇƊņѴ;bvņ�ƎƊƎƋĺ_|lƻőĹ�ľ�m|;m7;Ŋv;�rou�;7�1-2o�
;vr;1b-Ѵķ�r-u-�ov�;=;b|ov�7;v|-��;bķ�-�lo7-Ѵb7-7;�7;�;7�1-2o�;v1oѴ-u�o=;u;1b7-�ru;=;u;m1b-Ѵl;m|;�
m-�u;7;�u;]�Ѵ-u�7;�;mvbmoķ�r-u-�;7�1-m7ov�1ol�7;=b1bm1b-ķ�|u-mv|oumov�]Ѵo0-bv�7o�7;v;m�oѴ�bl;m|o�
;�-Ѵ|-v�_-0bѴb7-7;v�o��v�r;u7o|-2o�Ő!;7-2o�7-7-�r;Ѵ-��;b�m��ƈƉĺƍƎҙķ�7;�ƉƇƈƊőĿĺ
Ɗ��	;�-1ou7o�1ol�-�)ouѴ7��;-Ѵ|_��u]-mb�-|bom�ŐƉƇƇƎőķ�o�|;ulo�7;v;m�oѴ�bl;m|o�|झrb1o�u;=;u;Ŋ
v;�v�1ub-m2-v�t�;�-ru;v;m|-l�o�v;��7;v;m�oѴ�bl;m|o�];u-Ѵ�1om=oul;�ov�r-7uॗ;v�7;�u;=;um1b-ķ�
7;m|uo�7o�t�;��;vr;u-7o�r-u-�v�-�b7-7;�1uomoѴॕ]b1-�Őu;Ѵ-1bom-l;m|oķ�1olrou|-l;m|o�;�
-ru;m7b�-];l�;v1oѴ-uőĺ��bm7-�v;]�m7o�-�u;=;ub7-��u]-mb�-2oķ�vo�1omvb7;u-7-v�1ub-m2-v�1ol�
7;v;m�oѴ�bl;m|o�-|झrb1o�-t�;Ѵ-v�1�fo�7;v;m�oѴ�bl;m|o�-=-v|-Ŋv;�7-�l7b-�];u-Ѵ�7-�ror�Ѵ-2o�
;l�u;Ѵ-2o�-o�t�;��;vr;u-7o�r-u-�v�-�b7-7;�1uomoѴॕ]b1-�mo�t�;�v;�u;=;u;�-�u;Ѵ-1bom-l;m|oķ�
1olrou|-l;m|o�;�-ru;m7b�-];l�;v1oѴ-uĺ
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cas, elaborar programas de intervenção que otimizem o seu de-
senvolvimento. Contrariamente a este enfoque, há outra perspec-
ŇļŉĴ�ńňĸ�ĴŉĴĿļĴ�ĸ�ĶłŀŃĴŅĴ�Ĵ�ĶŅļĴŁŬĴ�ķĸ֍ĶļĸŁŇĸ�ŉļņňĴĿё�Ĵ�ŃĴŅŇļŅ�ķĸ�
sua idade cronológica, com a criança que enxerga. Trata-se do 
ѢĸŁĹłńňĸ�ĶłŀŃĴŅĴŇļŉłѣ�ńňĸ�ĶłŁņļķĸŅĴ�Ĵ�ĶĸĺňĸļŅĴ�Ķłŀł�ňŀ�ķų֍ĶļŇ�
(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 enxer-
ga 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 potenciali-
dades de cada criança.

É indiscutível que um bom programa de educação infantil 
traz inúmeros benefícios para qualquer criança. A esse respeito, 
�ĸŅńňĸļŅĴ�ĸ��ĸŅŅĸļŅĴ�ҎӄӌӌӉҏ�ĶłŁņļķĸŅĴŀ�ńňĸ�ķĸŁŇŅĸ�łņ�ŉŏŅļłņ�ŅĸĶňŅ-
sos que podem contribuir para o desenvolvimento e educação de 
pessoas cegas ou com baixa visão, talvez os mais relevantes sejam 
os recursos didáticos.

ņŇĸņ�ĴňŇłŅĸņ�ķĸ֍Łĸŀ�łņ�ŅĸĶňŅņłņ�ķļķŏŇļĶłņ�Ķłŀł�ņĸŁķł�Ņĸ-
cursos físicos que podem ser utilizados em todas as disciplinas e 
ĴŇļŉļķĴķĸņ�Ĵ�֍ŀ�ķĸ� ĹĴĶļĿļŇĴŅё� ļŁĶĸŁŇļŉĴŅ�łň�ĴňŋļĿļĴŅ�ł�ŃŅłĶĸņņł�ķĸ�
ensino e aprendizagem. Tais recursos podem ser naturais (ele-
mentos disponíveis na natureza: pedra, água, terra etc.), pedagógi-
cos (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 enfren-
tados 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 fa-
vorece a formação de conceitos, evitando assim o mero verbalismo 
destituído de sentido.

É verdade que a cegueira e a baixa visão podem impor limi-
tações 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 senti-
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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 aquisi-
ção 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 compre-
ensão das informações do meio. Mas, para que este processo seja 
ĸ֍ĶĴōё�Ĵ�ĴŃŅĸŁķļōĴĺĸŀ�ķĸŉĸ�ņĸŅ�ĴŇŅĴĸŁŇĸ�ĸ�ņļĺŁļ֍ĶĴŇļŉĴє��ļĺŁļ֍ĶĴ-
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 espa-
cial com outros objetos. Muitas vezes essas crianças perdem opor-
tunidades 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 
ĶŅļĴŁŬĴņ�ĶĸĺĴņ�ų�ňŀ�ķĸņĴ֍ł�ĶłŁņŇĴŁŇĸє�	�ŀĴļłŅļĴ�ķĴņ�ŃĸņņłĴņ�ńňĸ�
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 compor-
ŇĴŀ�ĸŀ�ŅĸĿĴŬőł�Ĵ�ĸņņĴņ�ĶŅļĴŁŬĴņ�Ҏ�	����	��ё�ӄӌӌӉҏє��łŅ�ĶłŁŇĴ�
disso, muitas questões surgem em relação ao modo de aprendiza-
gem dessas crianças, notadamente em relação aos recursos a serem 
utilizados para promover essa aprendizagem.

�ĴŅŇĸ�ķĸņņĴņ�ķǲŉļķĴņ�Ńłķĸŀ�ĶłŁ֓ňļŅ�ŃĴŅĴ�Ĵņ�ĶłŁĶĸŃŬƹĸņ�
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 cons-
ciência sensorial começam na infância e evolui continuamente ao 
longo de toda a vida. A medida que essas habilidades são continua-



123

Tecnologias educacionais como suportes para a inclusão escolar

mente estimuladas durante rotinas diárias, a criança ganhará mais 
e mais independência (UROSEVIC; CROSS, 2003).

�ĸņņĸ�ņĸŁŇļķłё��ļĶľĸŇŇņ�ҎӅӃӃӋҏ�ų�ĸĿłńňĸŁŇĸ�Ĵł�Ĵ֍ŅŀĴŅ�ńňĸ�łņ�
ĴĿňŁłņ�Ķłŀ�ķĸ֍ĶļŴŁĶļĴ�ŉļņňĴĿё�ņĸĽĴŀ�ĸĿĸņ�Ķĸĺłņ�łň�Ķłŀ�ĵĴļŋĴ�ŉļ-
são, dependem da audição, do olfato, do tato, do paladar, para se 
localizarem no ambiente e para realizarem as atividades cotidia-
nas. 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 
ļŁĹłŅŀĴŬƹĸņ�ŃłŅ�ŀĸļł�ķł�Ňłńňĸ�Ŀĸŉĸё�֍Ņŀĸё�ŃŅĸņņļłŁĴķłё�Ňłńňĸ�ĸŀ�
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.

�ĸ�ĴĶłŅķł�Ķłŀ��ļĿĿļŁĺņ�ҎӅӃӄӊҏё�ĸņŇĸņ�ĴņŃĸĶŇłņ�ŅĸĴĿŬĴŀ�Łőł�
só a importância de se oferecer muitas e variadas experiências con-
cretas com explorações guiadas, como também muitas explicações 
sobre o que a criança cega estiver tocando. Estas explicações ofere-
cem 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, sen-
timentos (humor, amor), conceitos abstratos (como: nuvem e céu), é 
ĸŋŃƸіĿĴ�Ĵ�ňŀĴ�ĺŅĴŁķĸ�ŉĴŅļĸķĴķĸ�ķĸ�ĸŋŃĸŅļŴŁĶļĴņ�ĸ�ļŁĶĸŁŇļŉŏіĿĴ�Ĵ�ļŁ-
teragir com o que estiver sendo proposto durante a atividade. Vale 
lembrar que essas crianças devem primeiramente manusear os ob-
jetos 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 expe-
riências individuais. Conta-se que alguns homens cegos, que nun-
ca 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 experiên-
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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 ex-
periência ensina um conceito.

Pensando nisso, esta pesquisa, que na verdade refere-se a um 
relato de experiência, buscou elaborar um recurso de baixo custo 
Ķłŀ�Ĵ�֍ŁĴĿļķĴķĸ�ķĸ�ĸņŇļŀňĿĴŅ�ĸņņĴņ�ĶŅļĴŁŬĴņ�Ĵ�ĶłŀŃŅĸĸŁķĸŅĸŀ�ķĸ-
terminados assuntos tratados em aula e por meio de experiências 
ŃŅŏŇļĶĴņ�ĸ�ņļĺŁļ֍ĶĴŇļŉĴņє��ĴŅĴ�ļņņłё�ĹłŅĴŀ�ĶłŁņļķĸŅĴķĴņ�ňŀĴ�ŀǲņļĶĴ�
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, 
Ńłķĸіņĸ�Ĵ֍ŅŀĴŅ�ńňĸ�ų�ňŀ�ŅĸĶňŅņł�ńňĸ�ĹĴŉłŅĸĶĸ�Ĵ�ļŀĴĺļŁĴŬőł�ĸ�ĶłŁ-
tribui para o processo de alfabetização e letramento, pois incentiva 
o interesse por livros, revistas, por novas palavras e desenvolve a ca-
ŃĴĶļķĴķĸ�ķĸ�ĶłŀŃŅĸĸŁķĸŅ�ł�ńňĸ�ĸņŇŏ�ņĸŁķł�łňŉļķł�Ҏ
�	���ё�ӄӌӌӋҏє

Objetivo

O objetivo desta pesquisa consistiu em investigar se a utili-
zação de uma música e a de duas histórias infantis poderia favore-
cer a aquisição de novos conceitos por crianças cegas.

Método

Por se tratar de um relato de experiência, o percurso meto-
dológico seguido por este estudo orientou-se pelo viés do Ensino 
�ŁĶļķĸŁŇĴĿє��ĸ�ĴĶłŅķł�Ķłŀ��ĴŅŇ�ĸ��ļņĿĸŌ�Ҏӄӌӊӈҏё�ł�ŁņļŁł��ŁĶļķĸŁŇĴĿ�
baseia-se na interação estabelecida entre um adulto e uma crian-
ça de forma natural em uma situação não estruturada, como, por 
exemplo, durante uma brincadeira. Essa interação deve partir de 
ňŀĴ�ļŁļĶļĴŇļŉĴ�ķĴ�ĶŅļĴŁŬĴ�Ĵ�֍ŀ�ķĸ�ńňĸ�ĸĿĴ�ņĸĽĴ�ł�ĶĸŁŇŅł�ķĴņ�ĴŇĸŁ-
ções. Essa situação pode ser utilizada pelo adulto para transmitir 
informações ou oferecer oportunidades nas quais a criança viven-
cie experiências práticas para a aquisição de conceitos ou para o 
desenvolvimento de uma habilidade.
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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 
ķĴ�ĶŅļĴŁŬĴ�ĸ�Ĵ�ŃŅłĹĸņņłŅĴ�ĴŃŅłŉĸļŇłň�ŃĴŅĴ�ĸŁņļŁĴŅ�ł�ņļĺŁļ֍ĶĴķł�ķĸ�
Łňŉĸŀё�Ĵņ�ŀłķļ֍ĶĴŬƹĸņ�ŃĸĿĴņ�ńňĴļņ�ŃĴņņĴ�ňŀĴ�ņĸŀĸŁŇĸ�ĴŇų�ŉļŅĴŅ�
uma planta, a importância da terra, da chuva e do sol para as plan-
ŇĴņ�ŃłŅ�ŀĸļł�ķĸ�ĴŇļŉļķĴķĸņ�ŃŅŏŇļĶĴņ�ĸ�ņļĺŁļ֍ĶĴŇļŉĴņє

Participantes

Participaram deste estudo cinco crianças cegas com idade 
ĸŁŇŅĸ�ӈ�ĸ�ӊ�ĴŁłņ�ŁĴ�ųŃłĶĴ�ķĴ�ŃĸņńňļņĴё�ņĸŁķł�ŇŅŴņ�ŀĸŁļŁĴņ�ĸ�ķłļņ�
ŀĸŁļŁłņё�łņ�ńňĴļņ�ŅĸĶĸĵĸŅĴŀ�Ĵņ�ķĸŁłŀļŁĴŬƹĸņ�ķĸ��ӄё��Ӆё��ӆё��Ӈ�ĸ�
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 regis-
tro cursivo, sendo que somente as situações consideradas como as 
mais relevantes foram anotadas pela professora.

Os materiais utilizados foram: sementes de girassol e semen-
tes de feijão preto; terra adubada; cola branca; formas geométricas 
(círculo, quadrado, triângulo e retângulo); tinta relevo branca com 
glitterђ�֓łŅ�ķĸ�ŃĿŏņŇļĶłђ�ĶłŃłņ�ķĸņĶĴŅŇŏŉĸļņ�ŁĴ�ĶłŅ�ĵŅĴŁĶĴђ�ĸŀĵłŅŅĴ-
chado nas cores laranja e verde; algodão; etiquetas adesivas na cor 
ĵŅĴŁĶĴђ�ŃĴŃĸĿ�ĶĴŅŇőł�ŁĴ�ĶłŅ�ŉĸŅŀĸĿĻĴђ�ĸ�ŃĴŃĸĿ�ņňĿ֍Ňĸ�ĵŅĴŁĶłє

Foram considerados como equipamentos os CDs com mú-
sicas infantis, um aparelho de som, livros infantis e um caderno 
para anotações.

Procedimentos

As aulas iniciavam-se sempre a partir de uma rodinha de 
ĶłŁŉĸŅņĴņє� �ĸĺňŁķł��ĸ֊łŅŇ� Ҏӄӌӌӆҏё� Ĵ� ļŀŃłŅŇŐŁĶļĴ� ķĸņņĴ� ŅłķļŁĻĴ�
consiste em permitir que as crianças falem e mostrem suas novi-
dades 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 
ŀŴņ�ķĸ�ņĸŇĸŀĵŅł�ķł�ĴŁł�ķĸ�ӅӃӄӈё�ňŀĴ�ŀĸŁļŁĴё�ķĸŁłŀļŁĴķĴ�ķĸ��ӆё�
interrompeu a professora e perguntou: �ļĴ�ł�ńňĸ�ų�Łňŉĸŀѝ. A pro-
fessora 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� ҎӄӌӃӃѝҏ�
(um conto popular). Esta historinha fala sobre uma nuvem que vivia 
triste por desejar ser o que não podia: ela queria ser passarinho, 
Ĵŉļőłё�ĻĸĿļĶƷŃŇĸŅłё�ĹłĺňĸŇĸ�ĸ�ňŀĴ�ŃļŃĴє��Ĵņё�ņƷ�֍Ķłň�ĹĸĿļō�ńňĴŁķł�
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 “expe-
rimento” 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 segu-
rou 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 
ŉĴŃłŅ�ķĴ�ŏĺňĴ�ńňĸ�ņłĵĸ�ŃĴŅĴ�ł�Ķųň�ĸ�ńňĸ�֍ĶĴ�Ŀŏ�Łł�ĴĿŇłё�ŀĴņ�Ňőł�
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 associa-
ŅĴŀ�Ŏ�ĶłŅ�ĵŅĴŁĶĴє��łŅ�֍ŀё�֍ōĸŅĴŀ�ĿļŁķĴņ�ŁňŉĸŁņ�ķĸ�ĴĿĺłķőłє

A partir desta aula, foi iniciada a confecção de um livri-
nho com a turma. As atividades ocorriam sempre duas vezes por 
semana e foram organizadas conforme as informações apresen-
tadas na Quadro 1:
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Quadro 1�҂�	ŇļŉļķĴķĸņ�ŃĴŅĴ�ĶłŁĹĸĶŬőł�ķł�ĿļŉŅļŁĻł�ŇŏŇļĿ

�uomo]u-l-�7-��om=;12o�7o��b�ubm_o�$ ঞѴ

Data �ঞ�b7-7;v�!;-Ѵb�-7-v

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 
ŉĸŅŀĸĿĻłё�ł�ĶłĿłň�ĸŀ�ňŀ�ŃĴŃĸĿ�ņňĿ֍Ňĸё�Ńĸķļň�ŃĴŅĴ�ńňĸ�Ĵņ�ĶŅļĴŁŬĴņ�
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 cantei-
ro, 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 gar-
rafa pet. A professora contou a história da Sementinha.

08/10 	ņ�ĶŅļĴŁŬĴņ�ŃĸņńňļņĴŅĴŀ�ňŀĴ�ĿļŁķĴ�֓łŅ�ķĸ�ĺļŅĴņņłĿё�Ĵ�ĶĻĸļŅĴŅĴŀё�
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 
ņňĿ֍Ňĸё�ńňĸ�ĸņŃĴĿĻĴņņĸŀ�ĶłĿĴ�Ķłŀ�łņ�ķĸķłņ�ŁĴ�ŃĴŅŇĸ�ķĸ�ĵĴļŋł�ķł�
barbante branco colado na parte inferior dessa folha, jogassem 
ŇĸŅŅĴ�ĸ�ŃŅĸĺĴņņĸŀ�ňŀĴ�ņĸŀĸŁŇĸ�ķĸ�ĹĸļĽőłє��łŅ�֍ŀё�Ńĸķļň�ŃĴŅĴ�ńňĸ�
Ĵņ�ĶŅļĴŁŬĴņ�֍ōĸņņĸŀ�ŃłŁŇļŁĻłņ�Ķłŀ�ĶłĿĴ�ĸŀ�ŇłķĴ�Ĵ�ĹłĿĻĴ�ķĸ�ņňĿ֍Ňĸ�
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.

�omঞm�-
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27/10 	ņ�ĶŅļĴŁŬĴņ�ĶłŁŇĴŅĴŀ�ņłĵŅĸ�ņňĴņ�ņĸŀĸŁŇĸņ�ķĸ�ĺļŅĴņņłĿѓ�ņĸ�ĸņŇĴŉĴŀ�
ķĴŁķł�ŏĺňĴ�ŃĴŅĴ�Ĵ�ņĸŀĸŁŇļŁĻĴё�ņĸ�ŇļŁĻĴŀ�ķĸļŋĴķł�ł�ŉĴņļŁĻł�Łł�ņłĿё�
ĸŇĶє��ĸĺĴŅĴŀ�łņ�ĵŅłŇļŁĻłņ�ķĸ�ĹĸļĽƹĸņє

29/10 	�ŃŅłĹĸņņłŅĴ�ĶłŁĹĸĶĶļłŁłň�łňŇŅĴ�ĽĴŁĸĿļŁĻĴ�Ķłŀ�ŃĴŃĸĿ�ĶĴŅŇőł�
ŉĸŅŀĸĿĻł�ĸ�Ĵ�ĶłĿłň�ĸŀ�ňŀĴ�ĹłĿĻĴ�ķĸ�ņňĿ֍Ňĸ�ĸ�Ńĸķļň�ńňĸ�Ĵņ�ĶŅļĴŁŬĴņ�
ŃŅĸĺĴņņĸŀ�ĸŇļńňĸŇĴņ�ŃĴŅĴ�ĴĵŅļŅ�ĸņņĴ�ĽĴŁĸĿļŁĻĴє

03/11 	ņ�ĶŅļĴŁŬĴņ�ĶłŀĸŁŇĴŅĴŀ�ņłĵŅĸ�ł�ĶŅĸņĶļŀĸŁŇł�ķł�ĺļŅĴņņłĿё�
ŅĸĺĴŅĴŀ�łņ�ĵŅłŇļŁĻłņ�ķĸ�ĹĸļĽƹĸņє

05/11 	�ŃŅłĹĸņņłŅĴ�Ńĸķļň�ŃĴŅĴ�ńňĸ�Ĵņ�ĶŅļĴŁŬĴņ�ĸņĶłĿĻĸņņĸŀ�ĸŁŇŅĸ�ķļĹĸŅĸŁ-
Ňĸņ�ĹłŅŀĴņ�ĺĸłŀųŇŅļĶĴņ�ł�ĶƓŅĶňĿłє��ňĸ�ł�ŃŅĸĺĴņņĸŀ�ŁĴ�ŃĴŅŇĸ�ņňŃĸŅļłŅ�
ĸņńňĸŅķĴ�ķĸ�ňŀĴ�ĹłĿĻĴ�ķĸ�ņňĿ֍Ňĸё�Ńłļņ�ĸĿĸ�ņĸŅļĴ�ł�ņłĿє��ĸŃłļņ�Ńĸķļň�
ńňĸ�ĸĿĴņ�ĸņŃĴĿĻĴņņĸŀ�ĶłĿĴ�Ķłŀ�łņ�ķĸķłņ�ŁĴ�ŃĴŅŇĸ�ķĸ�ĵĴļŋł�ķł�ĵĴŅ-
ĵĴŁŇĸ�ĵŅĴŁĶł�ĶłĿĴķł�ŁĴ�ŃĴŅŇĸ�ļŁĹĸŅļłŅ�ķĸņņĴ�ĹłĿĻĴє��ŃłŅ�֍ŀ�ńňĸ�ŃŅĸ-
ĺĴņņĸŀ�ňŀĴ�֓łŅōļŁĻĴ�ķĸ�ŃĿŏņŇļĶł�Ķłŀł�ņĸ�ĸĿĴ�ĸņŇļŉĸņņĸ�ŁĴņĶļķĴ�ĸŀ�
ĶļŀĴ�ķł�ĵĴŅĵĴŁŇĸ�ĸ�ņňĴņ�ŅĴƓōĸņ�ĸņŇļŉĸņņĸŀ�ĸŀĵĴļŋł�ķĸņņĸ�ĵĴŅĵĴŁŇĸє

10/11 	ņ�ĶŅļĴŁŬĴņ�ĶłŀĸŁŇĴŅĴŀ�ņłĵŅĸ�ł�ĶŅĸņĶļŀĸŁŇł�ķł�ĺļŅĴņņłĿ�ĸ�ŅĸĺĴŅĴŀ�
Ĵņ�ŃĿĴŁŇļŁĻĴņ�ķĸ�ĹĸļĽƹĸņє

12/11 	ņ�ĶŅļĴŁŬĴņ�ŅĸĺĴŅĴŀ�Ĵņ�ŃĿĴŁŇļŁĻĴņ�ķĸ�ĹĸļĽőłє

24/11 ŋŃłņļŬőł�ķłņ�ĿļŉŅļŁĻłņ�ķĴ�ŇňŅŀĴ�ŃĴŅĴ�łņ�ŃĴļņ�
ĸ�ŃĴŅĴ�Ĵņ�łňŇŅĴņ�ŇňŅŀĴņє

Fonte: Registros cursivos feitos pela professora (arquivos pessoais)

A música A Janelinha, as historinhas da A Nuvenzinha 
Triste� ҎӄӌӃӃѝҏ�ĸ�Ĵ�A Viagem da Sementinha� Ҏ�	����"ё�ӄӌӌӄҏ�
ĹłŅĴŀ�ŇŅĴŁņĹłŅŀĴķĴņ�ĸŀ�ĸŋŃĸŅļŴŁĶļĴņ�ŃŅŏŇļĶĴņ�ĸ�ņļĺŁļ֍ĶĴŇļŉĴņ�ŃłŅ�
meio das atividades descritas anteriormente no Quadro 1.

��łĵĽĸŇļŉł�ķĸņņĸ�ĿļŉŅļŁĻł�ŇŏŇļĿ�҂�ĶłŁĹĸĶĶļłŁĴķł�ŃĸĿĴņ�ĶŅļĴŁŬĴņ�
ĸ�Ķłŀ�Ĵ�ĴĽňķĴ�ķĴ�ŃŅłĹĸņņłŅĴ�҂�Ĺłļ�ł�ķĸ�łĹĸŅĸĶĸŅ�ĶłŁķļŬƹĸņ�ŃĴŅĴ�ńňĸ�
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 semen-
tinha. As crianças aceitaram e iniciaram a construção dessa his-

�omঞm�-2o
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ŇłŅļŁĻĴ�ĵĴņĸĴķĴ�ŁĴ�ŀǲņļĶĴ�ņłĵŅĸ�Ĵ�ĽĴŁĸĿļŁĻĴє��łņ�ķļĴņ�ӄӈ�ĸ�ӄӊ�ķĸ�
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, res-
pectivamente. A Figura 1 mostra que a primeira página desse livri-
nho 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�҂��ŅļŀĸļŅĴ�ŃŏĺļŁĴ�ķł�ĿļŉŅļŁĻł

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 exami-
nassem 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 semen-
tes de girassol e cinco sementes de feijão preto; pediu que elas pes-
quisassem, 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 posi-
cionou 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 es-
ńňĸŁŇĴŅ�Ĵņ�ņĸŀĸŁŇļŁĻĴņє��ĴŅĴ�֍ŁĴĿļōĴŅ�ĸņņĴ�ĴŇļŉļķĴķĸё�Ĵ�ŃŅłĹĸņņłŅĴ�
ĶłŁŇłň�Ĵ�ĻļņŇƷŅļĴ�Ѣ	�ŉļĴĺĸŀ�ķĴ�ņĸŀĸŁŇļŁĻĴѣ�Ҏ�	����"ё�ӄӌӌӄҏє

No dia 08 de outubro, a professora levou para as crianças 
ŃĸņńňļņĴŅĸŀ�ňŀĴ�ĿļŁķĴ�֓łŅ�ķĸ�ĺļŅĴņņłĿє�	ņ�ĶŅļĴŁŬĴņ�Ĵ�ĶĻĸļŅĴŅĴŀё�
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.

�ł� ķļĴ� ӄӆ� ķĸ� łňŇňĵŅłё� Ĵ 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, to-
maram 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 fo-
ĿĻĴ�ķĸ�ņňĿ֍Ňĸё�ńňĸ�ĸņŃĴĿĻĴņņĸŀ�ĶłĿĴ�Ķłŀ�łņ�ķĸķłņ�ŁĴ�ŃĴŅŇĸ�ķĸ�ĵĴļŋł�
do barbante branco colado na parte inferior dessa folha, jogassem 
ŇĸŅŅĴ�ĸ�ŃŅĸĺĴņņĸŀ�ňŀĴ�ņĸŀĸŁŇĸ�ķĸ�ĹĸļĽőłє��łŅ�֍ŀё�Ńĸķļň�ŃĴŅĴ�ńňĸ�
Ĵņ�ĶŅļĴŁŬĴņ�֍ōĸņņĸŀ�ŃłŁŇļŁĻłņ�Ķłŀ�ĶłĿĴ�ŅĸĿĸŉł�ĸŀ�ŇłķĴ�Ĵ�ĹłĿĻĴ�ķĸ�
ņňĿ֍Ňĸ�ŃĴŅĴ�ļŀļŇĴŅ�Ĵņ�ĺłŇĴņ�ķĸ�ĶĻňŉĴє

Conforme mostra a Figura 2, na segunda página do livri-
nho 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 algo-
ķőłё�֍ōĸņņĸ�łņ�ŃļŁĺłņ�ķĸ�ĶĻňŉĴ�Ķłŀ�ŇļŁŇĴ�ŅĸĿĸŉł�ĸ�ĶłĿłĶĴņņĸ�ŇĸŅŅĴ�
embaixo de uma linha localizada na parte inferior da página. Isto 
ųё�Ĵ�ŃŅłĹĸņņłŅĴ�ŃĸŅĺňŁŇĴŉĴ�Ŏ�ĶŅļĴŁŬĴ�łŁķĸ�֍ĶĴŉĴ�Ĵ�ŃĴŅŇĸ�ķĸ�ĵĴļŋł�
da referida linha e pedia para que a criança espalhasse, com a mão 
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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 con-
ceitos de nuvem, chuva caindo na terra e molhando a semente e 
ŁłŬƹĸņ�ķĸ�ĸŀ�ĶļŀĴѼĸŀĵĴļŋłє

Figura 2  ҂��ĸĺňŁķĴ�ŃŏĺļŁĴ�ķł�ĿļŉŅļŁĻł

Fonte: Arquivo pessoal

�ł�ķļĴ�ӅӅё�Ĵņ�ĶŅļĴŁŬĴņ�֍ōĸŅĴŀ�ňŀĴ�ŉļņļŇĴ�łŅļĸŁŇĴķĴ�Łł�ŃĴŅ-
ńňļŁĻł�ŃĴŅĴ�ņĸŁŇļŅĸŀ�Ĵ�ŇĸŋŇňŅĴ�ķł�ŇŅłŁĶł�ķĸ�ňŀĴ�ŏŅŉłŅĸ�ĸ�֍ĶĴŅĴŀ�
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 leva-
ram para serem guardados na sala de aula. Em seguida, a professo-
ra as lembrou de regar as sementes de feijão.

�ł�ķļĴ�Ӆӊ�ķĸ�łňŇňĵŅłё�ŁĴ�ŅłķļŁĻĴ�ķĸ�ĶłŁŉĸŅņĴņё�Ĵ�ŃŅłĹĸņņł-
ra pediu para que as crianças contassem como estavam suas se-
mentes 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 se-
ŀĸŁŇļŁĻĴņ�ĸё�ŃłŅ�֍ŀё�Ĵ�ŃŅłĹĸņņłŅĴ�ŀłņŇŅłň�Ĵ�ĸĿĴņ�łņ�ĵŅłŇļŁĻłņ�ķĸ�
feijão para serem regados.

�ļĴ�Ӆӌ�ķĸ�łňŇňĵŅłё�Ĵ�ŃŅłĹĸņņłŅĴ�ĶłŁĹĸĶĶļłŁłň�łňŇŅĴ� ĽĴŁĸĿļ-
nha com papel cartão na cor vermelha, a colou em uma folha de pa-
ŃĸĿ�ņňĿ֍Ňĸ�ĸ�Ńĸķļň�ŃĴŅĴ�ńňĸ�Ĵņ�ĶŅļĴŁŬĴņ�ŃŅĸĺĴņņĸŀ�ĸŇļńňĸŇĴņ�ŅĸķłŁ-
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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 anteriormen-
te, a atividade consistia em pedir para a criança que colasse eti-
quetas para deixar a janela aberta. A Figura 3 mostra essa página.

Figura 3�҂��ĸŅĶĸļŅĴ�ŃŏĺļŁĴ�ķł�ĿļŉŅļŁĻł

Fonte: Arquivo pessoal

Na semana seguinte, no dia 03 de novembro, as crianças co-
mentaram 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 
ŁĴ�ŃĴŅŇĸ�ņňŃĸŅļłŅ�ĸņńňĸŅķĴ�ķĸ�ňŀĴ�ĹłĿĻĴ�ķĸ�ņňĿ֍Ňĸё�Ńłļņ�ĸĿĸ�ņĸŅļĴ�
o sol de cada livrinho. Depois orientou para que elas espalhassem 
cola com os dedos na parte de baixo do barbante branco colado na 
ŃĴŅŇĸ�ļŁĹĸŅļłŅ�ķĸņņĴ�ĹłĿĻĴє�ё�ŃłŅ�֍ŀё�ńňĸ�ŃŅĸĺĴņņĸŀ�ňŀĴ�ŃĿĴŁŇļŁĻĴ�
feita com emborrachado, como se ela estivesse nascida em cima do 
barbante e suas raízes estivessem embaixo desse barbante, cober-
tas 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 
ŃĴŅĴ�Ĵ�ĶŅļĴŁŬĴ�ĶłĿĴŅ�ňŀĴ�ĹłŅŀĴ�ŅĸķłŁķĴѼĶƓŅĶňĿł�ĸŀĵłŅŅĴĶĻĴķł�ŁĴ�
cor laranja para representar o sol do lado superior direito da pági-
na. A professora ofereceu para cada criança uma bandeja conten-
do três formas geométricas que haviam sido trabalhadas em uma 
aula anterior (quadrado, círculo, triângulo e retângulo) e pedia que 
Ĵ�ĶŅļĴŁŬĴ�ŃĸĺĴņņĸ�Ĵ�ĹłŅŀĴ�ŅĸķłŁķĴѼĶƓŅĶňĿł�ŃĴŅĴ�Ѣ֍ŁĺļŅѣ�ńňĸ�ĸņŇĴ�
forma seria o sol. Em seguida, pediu para que a criança localizasse 
Ĵ�ĿļŁĻĴ�ŁĴ�ŃĴŅŇĸ�ķĸ�ĵĴļŋł�ķĴ�ŃŏĺļŁĴ�ĸ�ŀłņŇŅĴņņĸ�łŁķĸ�֍ĶĴŉĴ�ł�ĿĴķł�
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�҂��ňĴŅŇĴ�ŃŏĺļŁĴ�ķł�ĿļŉŅļŁĻł

Fonte: Arquivo pessoal

�łņ�ķļĴņ�ӄӃ�ĸ�ӄӅ�ķĸ�ŁłŉĸŀĵŅłё�Ĵņ�ĶŅļĴŁŬĴņ�ŅĸĺĴŅĴŀ�łņ�ѢŃĸ-
zinhos” de feijão, que já estavam quase brotando outros feijões e 
contaram sobre a evolução do crescimento dos seus “pezinhos” de 
ĺļŅĴņņłĿє�ё�ŃłŅ�֍ŀё�ķļĴ�ӅӇ�ķĸ�ŁłŉĸŀĵŅł�łņ�ĿļŉŅļŁĻłņ�ĹłŅĴŀ�ĸŋŃłņ-
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 simples-
mente 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 
ķĸ�Łňŉĸŀ�ķĸ�ĹłŅŀĴ�ķĸņŇļŇňƓķĴ�ķĸ�ņļĺŁļ֍ĶĴķłє

No entanto, o que aconteceu nessa pesquisa foi a construção 
desse conceito por meio de experiências vivenciadas pelas crian-
ças a respeito não só do que era “nuvem”, mas em relação a outros 
ĶłŁĶĸļŇłņ�ĴŇų�ĸŁŇőł�Łőł�ņĸķļŀĸŁŇĴķłņё�Ķłŀł�Ĵ֍ŅŀĴ��łĶĻ� ҎӅӃӃӋҏє�
O Quadro 2 mostra o resultado desse breve relato de experiência.
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Quadro 2 ҂�	ŉĴĿļĴŬőł�ķĴņ�ĴŇļŉļķĴķĸņ�ĴŁŇĸņ�ĸ�ķĸŃłļņ

   Fonte: Arquivo pessoal (registro cursivo)

�om_;1bl
;m|o�7-v�1ub-m2-v�-m|;v�7-v�-ঞ�b7-7;v

�om_;1bl
;m|o�7-v�1ub-m2-v�-rॕv�-v�-ঞ�b7-7;v

P1 m
enina

P2 m
enina

P3 m
enina

P4 m
enino

P5 m
enino

P1 m
enina

P2 m
enina

P3 m
enina

P4 m
enino

P5 m
enino

і�Łőł�
ņĴĵļĴ�ł�
ńňĸ�ĸŅĴ�
Łňŉĸŀ
і�ĶłŁ-
ĹňŁķļĴ�
ĸņńňĸŅķĴ�
ĸ�ķļŅĸļŇĴ
і�Łőł�
ĶłŁĻĸĶļĴ�
Ĵ�֓łŅ�
ĺļŅĴņņłĿ�ĸ�
Łĸŀ

�ņňĴņ�
ņĸŀ

ĸŁŇĸņ
і�ĴļŁķĴ�
Łőł�ŇļŁĻĴ�
ŃĿĴŁŇĴķł�
ŁĸŁĻňŀ

Ĵ�
ņĸŀ

ĸŁŇĸ
і�ķļ֍ĶňĿ-
ķĴķĸ�ŃĴŅĴ�
ļķĸŁ-
Ňļ֍ĶĴŅ�
ŇĸŋŇňŅĴņ

і�Łőł�
ņĴĵļĴ�ł�
ńňĸ�ĸŅĴ�
Łňŉĸŀ
і�ŀ
ňļŇł�

ŅĸŇŅĴƓķĴ
і�Łőł�
ĶłŁĻĸĶļĴ�
Ĵ�֓łŅ�ķĸ�
ĺļŅĴņņłĿ�ĸ�
Łĸŀ

�ņňĴņ�
ņĸŀ

ĸŁŇĸņ
і�ĶłŁ-
ĹňŁķļĴ�
ķļŅĸļŇĴ�ĸ�
ĸņńňĸŅķĴ
і�ĴļŁķĴ�
Łőł�ŇļŁĻĴ�
ŃĿĴŁŇĴķł�
ŁĸŁĻňŀ

Ĵ�
ņĸŀ

ĸŁŇĸ

і�ńňļņ�
ņĴĵĸŅ�ł�
ńňĸ�ĸŅĴ�
Łňŉĸŀ
і�ŀ
ňļŇĴ�

ĸņŃĸŅŇĴ�ĸ�
Ķłŀ

ňŁļ-
ĶĴŇļŉĴ
і�Łőł�
ĶłŁĻĸĶļĴ�
Ĵ�֓łŅ�ķĸ�
ĺļŅĴņņłĿ�ĸ�
Łĸŀ

�ņňĴņ�
ņĸŀ

ĸŁŇĸņ
і�ĴļŁķĴ�
Łőł�ŇļŁĻĴ�
ŃĿĴŁŇĴķł�
ŁĸŁĻňŀ

Ĵ�
ņĸŀ

ĸŁŇĸ

і�Łőł�
ņĴĵļĴ�ł�
ńňĸ�ĸŅĴ�
Łňŉĸŀ
і�Łőł�
ĶłŁĻĸĶļĴ�
Ĵ�֓łŅ�ķĸ�
ĺļŅĴņņłĿ�ĸ�
Łĸŀ

�ņňĴņ�
ņĸŀ

ĸŁŇĸņ
і�ĴļŁķĴ�
Łőł�ŇļŁĻĴ�
ŃĿĴŁŇĴķł�
ŁĸŁĻňŀ

Ĵ�
ņĸŀ

ĸŁŇĸ

і�Łőł�
ņĴĵļĴ�ł�
ńňĸ�ĸŅĴ�
Łňŉĸŀ
і�Łőł�
ĶłŁĻĸĶļĴ�
Ĵ�֓łŅ�ķĸ�
ĺļŅĴņņłĿ�ĸ�
Łĸŀ

�ņňĴņ�
ņĸŀ

ĸŁŇĸņ�
і�ĴļŁķĴ�
Łőł�ŇļŁĻĴ�
ŃĿĴŁŇĴķł�
ŁĸŁĻňŀ

Ĵ�
ņĸŀ

ĸŁŇĸ

і�ņĴĵļĴ�ł�
ńňĸ�ĸŅĴ�
Łňŉĸŀ
і�ņĴĵļĴ�ł�
ńňĸ�ĸŅĴ�Ĵ�
ŃłŬĴ�ķĸ�
ĿĴŀ

Ĵ�ķĴ�
Pepa Pig
і�ĶłŁĻĸĶĸň�
Ĵ�֓łŅ�ķĸ�
ĺļŅĴņņłĿ�
ĸ�ņňĴņ�
ņĸŀ

ĸŁŇĸņ
і�ĸŁŇĸŁķĸň�
Ĵ�ŇŅĴŁņĹłŅ-
ŀ
ĴŬőł�ķĴņ�

ņĸŀ
ĸŁŇĸņ�

ĸŀ
�ŃĿĴŁŇĴ�ĸ�

Ĵ�ļŀ
ŃłŅŇŐŁ-

ĶļĴ�ķł�ņłĿ�ĸ�
ķĴ�ĶĻňŉĴ
і�ĴķńňļŅļň�
ŀ
Ĵļņ�ĻĴĵļ-

ĿļķĴķĸ�ŃĴŅĴ�
ļķĸŁŇļ֍ĶĴŅ�
ŇĸŋŇňŅĴņ�
ĸ�łņ�ĿĴķłņ�
ķļŅĸļŇł�ĸ�
ĸņńňĸŅķł

і�ņĴĵļĴ�ł�ńňĸ�
ĸŅĴ�Łňŉĸŀ
і�Łőł�ĶłŁĻĸ-
Ķĸň�Ĵ�ŃłŬĴ�
ķĸ�ĿĴŀ

Ĵ�ķĴ�
Pepa Pig 
ҎĹĴĿŇłňҏ
і�Ķłŀ

ĸŬłň�Ĵ�
ĹĴĿĴŅ�ŀ

Ĵļņ�ĸ�
Ĵ�ŃĴŅŇļĶļŃĴŅ�
ŀ
Ĵļņ

і�ĶłŁĻĸĶĸň�
Ĵ�֓łŅ�ķĸ�ĺļ-
ŅĴņņłĿ�ĸ�ņňĴņ�
ņĸŀ

ĸŁŇĸņ
і�ĸŁŇĸŁķĸň�
Ĵ�ŇŅĴŁņĹłŅ-
ŀ
ĴŬőł�ķĴņ�

ņĸŀ
ĸŁŇĸņ�

ĸŀ
�ŃĿĴŁŇĴ�ĸ�

Ĵ�ļŀ
ŃłŅŇŐŁ-

ĶļĴ�ķł�ņłĿ�ĸ�
ķĴ�ĶĻňŉĴ
і�ĴķńňļŅļň�
ŀ
Ĵļņ�ĻĴĵļ-

ĿļķĴķĸ�ŃĴŅĴ�
ļķĸŁŇļ֍ĶĴŅ�
łņ�ĿĴķłņ�
ķļŅĸļŇł�ĸ�
ĸņńňĸŅķł

і�ņĴĵļĴ�ł�
ńňĸ�ĸŅĴ�
Łňŉĸŀ
і�ĶłŁĻĸĶĸň�
Ĵ�֓łŅ�ķĸ�
ĺļŅĴņņłĿ�
ĸ�ņňĴņ�
ņĸŀ

ĸŁŇĸņ
і�ĶłŁĻĸĶĸň�
Ĵ�ŃłŬĴ�ķĸ�
ĿĴŀ

Ĵ�ķĴ�
Pepa Pig
і�ĸŁŇĸŁķĸň�
Ĵ�ŇŅĴŁņĹłŅ-
ŀ
ĴŬőł�ķĴņ�

ņĸŀ
ĸŁŇĸņ�

ĸŀ
�ŃĿĴŁŇĴņ�

ĸ�Ĵ�ļŀ
ŃłŅ-

ŇŐŁĶļĴ�ķł�
ņłĿ�ĸ�ķĴ�
ĶĻňŉĴ

і�ņĴĵļĴ�ł�
ńňĸ�ĸŅĴ�
Łňŉĸŀ
і�Łőł�
ĶłŁĻĸĶĸň�
Ĵ�ŃłŬĴ�ķĸ�
ĿĴŀ

Ĵ�ķĴ�
Pepa Pig 
ҎĹĴĿŇłňҏ
і�ĶłŁĻĸ-
Ķĸň�Ĵ�֓łŅ�
ķĸ�ĺļŅĴņ-
ņłĿ�ĸ�ņňĴņ�
ņĸŀ

ĸŁŇĸņ
і�ĸŁŇĸŁ-
ķĸň�Ĵ�
ŇŅĴŁņ-
ĹłŅŀ

Ĵ-
Ŭőł�ķĴņ�
ņĸŀ

ĸŁŇĸņ�
ĸŀ
�ŃĿĴŁ-

ŇĴņ�ĸ�Ĵ�
ļŀ
ŃłŅ-

ŇŐŁĶļĴ�ķł�
ņłĿ�ĸ�ķĴ�
ĶĻňŉĴ

і�ņĴĵļĴ�ł�
ńňĸ�ĸŅĴ�
Łňŉĸŀ
і�ĶłŁĻĸ-
Ķĸň�Ĵ�֓łŅ�
ķĸ�ĺļŅĴņ-
ņłĿ�ĸ�ņňĴņ�
ņĸŀ

ĸŁŇĸņ
і�ĶłŁĻĸ-
Ķĸň�Ĵ�
ŃłŬĴ�ķĸ�
ĿĴŀ

Ĵ�ķĴ�
Pepa Pig
і�ĸŁŇĸŁ-
ķĸň�Ĵ�
ŇŅĴŁņ-
ĹłŅŀ

Ĵ-
Ŭőł�ķĴņ�
ņĸŀ

ĸŁŇĸņ�
ĸŀ
�ŃĿĴŁ-

ŇĴņ�ĸ�Ĵ�
ļŀ
ŃłŅ-

ŇŐŁĶļĴ�ķł�
ņłĿ�ĸ�ķĴ�
ĶĻňŉĴ



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

136

H�ŀňļŇł�ļŀŃłŅŇĴŁŇĸ�ńňĸ�ł�ŃŅłĹĸņņłŅ�֍ńňĸ�ĴŇĸŁŇł�ņĸ�Ĵ�ĶŅļĴŁ-
ça está realmente assimilando os conceitos ensinados. Para que a 
aprendizagem seja efetiva, esses conceitos precisam ser trabalha-
ķłņ�ŁňŀĴ�ĵĴņĸ�ķĸ�ĶłŁņŇŅňŬőł�ŅļĶĴ�ĸŀ�ķĸŇĴĿĻĸņ�Ĵ�֍ŀ�ķĸ�ņĸ�ĸŉļŇĴŅ�ł�
verbalismo, ou seja, a mera repetição verbal do que foi transmiti-
do. 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 
ĴŃŅĸņĸŁŇĸŀ�ņļĺŁļ֍ĶĴķłņ�ŃĴŅĴ�ĸņņĸņ�ĴĿňŁłņє

Os dados apresentados no presente estudo corroboram com 
łņ� ĴĶĻĴķłņ� ķĸ� �ļĶľĸŇŇņ� ҎӅӃӃӋҏ� ĸ��ļĿĿļŁĺņ� ҎӅӃӄӊҏё� ńňĸ� ķĸņŇĴĶĴŀ� Ĵ�
relevância do ensino para crianças cegas utilizando-se materiais 
concretos e explorando todos os sentidos com a intenção de pro-
mover 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 
ķĸ�ĸŁņļŁł�ĸ�ĴŃŅĸŁķļōĴĺĸŀ�ŇłŅŁĴіņĸ�ļŁĶĿňņļŉł�ĸ�Ĵņ�ĴŇļŉļķĴķĸņ�֍ĶĴŀ�
mais atraentes, uma vez que os temas são propostos pela turma e 
não somente pela professora.

Referências

A NUVENZINHA TRISTE. Conto popular. Data certa não 
ļŁķļĶĴķĴ�ҎӄӌӃӃѝҏє
AMIRALIAN, M. L. T. M. Psicologia do Excepcional. São Paulo: 
��ё�ӄӌӋӉє
BATISTA, C. G. Formação de conceitos em crianças cegas: ques-
tões teóricas e implicações educacionais. Revista Psicologia: 
�ĸłŅļĴ�ĸ��ĸņńňļņĴё�
ŅĴņƓĿļĴё�ŉє�Ӆӄё�Łє�ӄё�Ńє�Ӄӊіӄӈё�ӅӃӃӈє



Ɛƒƕ

Tecnologias educacionais como suportes para a inclusão escolar

BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de 
Educação Fundamental. Referencial Curricular Nacional para 
ķňĶĴŬőł��ŁĹĴŁŇļĿє�
ŅĴņƓĿļĴѓ���Ѽ��ё�ӄӌӌӋє�ŉє�ӆє
CASTELLANO, C. The blind child in the regular elementary clas-
sroom. �ňŇňŅĸ��ĸ֓ĸĶŇļłŁņ��ňŀŀĸŅё�ŉє�ӄӈё�Łє�ӆё�ӄӌӌӉє
CERQUEIRA, J. B.; FERREIRA, M. A. Os recursos didáticos na 
educação especial. Revista Benjamin Constant, Rio de Janeiro, n. 
ӈё�ŃєӄӈіӅӃё�ķĸōєё�ӄӌӌӉє
CUNHA, A. C.B.; ENUMO, S.R.F. Desenvolvimento da criança 
Ķłŀ�ķĸ֍ĶļŴŁĶļĴ�ŉļņňĴĿ�ĸ�ļŁŇĸŅĴŬőł�ŀőĸіĶŅļĴŁŬĴѓ�ĴĿĺňŀĴņ�ĶłŁņļķĸ-
rações. Revista Psicologiaё��Ĵǲķĸ�ĸ��łĸŁŬĴņё��ļņĵłĴё�ŉє�Ӈё�Łє�ӄё�Ńє�
33-46, 2003.
FERREIRA, M. Como usar a música em sala de aula. São Paulo: 
Ensino Contexto: 2002.
FRANÇA-FREITAS, M. L. P.; GIL, M. S. C. A. Interação social 
de crianças cegas e de crianças videntes na educação infantil. 
Revista Psicologia Escolar e Educacionalё��ĴŅļŁĺŏё�ŉє�ӄӉё�Łє�Ӆё�
Ńє�ӆӄӊіӆӅӊё�ӅӃӄӅє
HART, B.; RISLEY, T. R. Incidental teaching of language in the 
preschool. Journal of Applied Behavior Analysisё�ŉє�Ӌё�Łє�Ӈё�ӄӌӊӈє
����ё��є�є��є��ĴŅŇłĺŅĴ֍Ĵ��ŏŇļĿѓ�ŀĴŃĴņ�ŃĴŅĴ�ķĸ֍ĶļĸŁŇĸņ�ŉļņňĴļņє�
�ĸŉļņŇĴ��łŅŇĴĿ�ķĸ��ĴŅŇłĺŅĴ֍Ĵ��ĸłĶļŴŁĶļĴņё�ŉє�ӄё�Łє�ӄё�ӅӃӃӋє
MARTINEZ, R. S. A Viagem da Sementinha. São Paulo: Editora 
�ĴňĿļŁĴņё�ӄӌӌӄє
MASINI, E. F. S. Aprendizagem totalizante: propicia o aprender 
ķĸ�ĶŅļĴŁŬĴņ�Ķłŀ�ķĸ֍ĶļŴŁĶļĴ�ŉļņňĴĿё�ķĸ�ĶŅļĴŁŬĴņ�ņňŅķĴņ�ĸ�ķĸ�ĶŅļĴŁ-
ŬĴņ�ņĸŀ�ķĸ֍ĶļŴŁĶļĴņ�ņĸŁņłŅļĴļņѝ�Revista Brasileira de Educação 
Especialё�ŉє�ӌё�Łє�Ӆё�Ńє�ӅӆӊіӅӇӋё�ӅӃӃӆє
����ё�
єђ��������ё�
є��ĸŉĸĿłŃļŁĺ�ĶłŁĶĸŃŇņ�ŊļŇĻ�ĶĻļĿ-
ķŅĸŁ�ŊĻł�ĴŅĸ�ķĸĴĹіĵĿļŁķє�The National Consortium on Deaf-
-Blindness, 2008.



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

138

NUNES, S. S.; LÔMONACO, J. F. B. Desenvolvimento de concei-
tos em cegos congênitos: caminhos de aquisição do conhecimen-
to. Revista Psicologia Escolar e Educacionalё��ĴŀŃļŁĴņё�ŉє�ӄӅё�Łє�
ӄё�Ńє�ӄӄӌіӄӆӋё�ӅӃӃӋє
RICKETTS, L. Ocupational therapy and sensory integration for 
visual impairment. Texas Sense Abilities Fall, 2008.
UROSEVIC, J; CROSS, L. A. Creating educational toys and activi-
Ňļĸņ�ĹłŅ�ĶĻļĿķŅĸŁ�ŊĻł�ĴŅĸ�ĵĿļŁķ�łŅ�ŉļņňĴĿĿŌ�ļŀŃĴļŅĸķє�Published on 
Texas Focus Conferenceё��ĸŋĴņѼ��	ё��ňŁĸё�ӅӃӃӆє
WARREN, D. H. Blindness and childrenѓ�ĴŁ�ļŁķļŉļķňĴĿ�ķļ֊ĸŅĸŁ-
Ķĸņ�ĴŃŃŅłĴĶĻє��	ѓ��ĴŀĵŅļķĺĸ��ŁļŉĸŅņļŇŌ��Ņĸņņё�ӄӌӌӇє
WEFFORT, M. F. A paixão de conhecer o mundo: relato de uma 
ŃŅłĹĸņņłŅĴє��ļł�ķĸ��ĴŁĸļŅłѓ��Ĵō�ĸ��ĸŅŅĴё�ӄӌӋӆє
WILLINGS, C. Concepts To Teach. Published on Teaching Vi-
sually Impairedё�ӅӃӄӊє
�������	�������	��"	����є�����ĶĻļĿķ�ĺŅłŊŇĻ�
ņŇĴŁķĴŅķņѓ�ĺŅłŊŇĻ�ŉĸĿłĶļŇŌ�ĵĴņĸķ�łŁ�ŊĸļĺĻŇё�ĿĸŁĺŇĻ�ĴŁķ�ĻĸĴķ�
circumference: methods and development. World Health Or-
ganizationё�ӅӃӃӌє



139

Sobre as organizadoras

Jáima Pinheiro de Oliveira
Docente do Departamento de Administração Escolar da Facul-

dade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG); Docente do Programa de Pós-Graduação em Educação 
ķĴ��ŁļŉĸŅņļķĴķĸ�ņŇĴķňĴĿ��ĴňĿļņŇĴ�і�����ё��ĴŅƓĿļĴѼ��ђ��łňŇłŅĴ�
em Educação (UNESP); Mestre em Educação Especial (UFSCar) 
e Pós-Doutora em Educação (UNESP) e Psicologia da Educação 

(Universidade do Minho, Portugal). 
Contato: jaima.ufmg@gmail.com 

Regina Keiko Kato Miura
Docente do Departamento de Educação Especial da Faculdade 
ķĸ��ļĿłņł֍Ĵ�ĸ��ļŴŁĶļĴņ�Ҏ���ҏ�ķĴ��ŁļŉĸŅņļķĴķĸ�ņŇĴķňĴĿ��ĴňĿļņŇĴ�і�
����ё��ĴŅƓĿļĴѼ��є��ŅłĹĸņņłŅ�	ņņļņŇĸŁŇĸ��łňŇłŅ�ķĴ��ŁļŉĸŅņļķĴķĸ�
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Tem experiência na 
área de Educação, com ênfase em Ensino-Aprendizagem.
Contatoѓ�ŀļňŅĴŅľľҟĺŀĴļĿєĶłŀ

Flaviane Pelloso Molina Freitas
Coordenadora Pedagógica da Educação Básica no Estado do 

�ĴŅĴŁŏє��ŅĴķňĴķĴ�ĸŀ��ļŅĸļŇł�ҎӄӌӌӋҏ�ĸ��ĸķĴĺłĺļĴ�ҎӅӃӄӃҏ�ŃĸĿĴ��Łļ-
versidade Estadual de Londrina (UEL). Especialista em Educação 
ņŃĸĶļĴĿ�Ҏ����	�ё�ӅӃӄӃҏє��ĸņŇŅĸ�ĸŀ�ķňĶĴŬőł�Ҏ��������ё�

ӅӃӄӇҏ�ĸ��łňŇłŅĴ�ĸŀ�ķňĶĴŬőł�Ҏ����ё��ĴŅƓĿļĴѼ��ҏ�
Contato: fmolinafreitas@gmail.com

Marí lia Bazan Blanco
Psicóloga, Especialista em Neuropsicologia, Doutora em 
Psicologia pela Universidade Federal de São Carlos. Docente 
do Centro de Ciências Humanas e da Educação e do Programa 
de Pós-graduação em Ensino da Universidade Estadual do 
Norte do Paraná, campus Cornélio Procópio.
Contato: mariliabazan@uenp.edu.br



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

140

Emely Kelly Silva Santos Oliveira
Mestranda do Programa de Pós Graduação em Educação na 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 
і�����ё��ĴŅƓĿļĴѼ��є��ŅĴķňĴķĴ�ĸŀ��łŁłĴňķļłĿłĺļĴ�ŃĸĿĴ�
Universidade de Marília. Especialista em Reabilitação e 
Tecnologia pela Universidade Estadual Paulista (UNESP).
Contatoѓ�ĸŀĸĿŌľєłĿļŉĸļŅĴҟłňŇĿłłľєĶłŀ

Sobre os colaboradores

Adriana Fratoni dos Santos
Mestre em Ensino pela Universidade Estadual do Norte do Paraná 
(UENP). Especialista em Educação Especial Inclusiva pela UENP, 

Campus de Cornélio Procópio. É professora da Educação Básica 
da rede Municipal de Cornélio Procópio e docente no regime 

CRES na UENP - Campus de Cornélio Procópio.
Contato: fratonidri@hotmail.com

Adriana Garcia Gonçalves
Doutora em Educação pela UNESP, campus de Marília. Docente 
ķł��ŅłĺŅĴŀĴ�ķĸ��ƷņіĺŅĴķňĴŬőł�ĸŀ�ķňĶĴŬőł�ņŃĸĶļĴĿ�҂����ņ�
ĸ�ķł�ĶňŅņł�ķĸ��ļĶĸŁĶļĴŇňŅĴ�ĸŀ�ķňĶĴŬőł�ņŃĸĶļĴĿ�҂��ĸŃĴŅŇĴŀĸŁŇł�
ķĸ��ņļĶłĿłĺļĴ�ķĴ��ŁļŉĸŅņļķĴķĸ��ĸķĸŅĴĿ�ķĸ��őł��ĴŅĿłņ�҂�����ĴŅє
Contato: adrigarcia33@yahoo.com.br

Albino Szesz Junior
Doutorando em Ensino Ciência e Tecnologia pela 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR. Mestre 
em Computação Aplicada pela Universidade Estadual de Ponta 

�ŅłņņĴ�҂����є�ņŃĸĶļĴĿļņŇĴ�ĸŀ��ƓķļĴņ�ŁĴ�ķňĶĴŬőł�ŃĸĿĴ�
UNICENTRO. Bacharel em Engenharia de Computação 

pela Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG. 
Possui experiência em Educação e Tecnologia.

Contatoѓ�ĴĿĵļŁłĽŅӄӅҟĺŀĴļĿєĶłŀ



141

Tecnologias educacionais como suportes para a inclusão escolar

Andressa Mayra de Lima Busto
Mestranda do Programa de Pós-graduação em Educação da 

�ŁļŉĸŅņļķĴķĸ�ņŇĴķňĴĿ��ĴňĿļņŇĴ�і�����ё��ĴŅƓĿļĴѼ��є��ŅĴķňĴķĴ�
ĸŀ��ļņļłŇĸŅĴŃļĴ�ҎӅӃӄӊҏ�ĸ�ņŃĸĶļĴĿļņŇĴ�ĸŀ��ĸĴĵļĿļŇĴŬőł�ĸ��ĸĶŁłĿłĺļĴ�

ҎӅӃӄӋҏ�ŃĸĿĴ��ĴĶňĿķĴķĸ�ķĸ��ļĿłņł֍Ĵ�ĸ��ļŴŁĶļĴņ�Ҏ���ҏ�
da Universidade Estadual Paulista - UNESP.

Contato:  andressa.busto@gmail.com

Cátia Crivelenti de Figueiredo Walter
Fonoaudióloga, Mestre e Doutora em Educação Especial, Pós-
doutorado em Comunicação Alternativa, Professora Associada 
do Departamento de Educação Inclusiva e Continuada e do 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).
Contatoѓ�ĶĴŇļĴŊĴĿŇĸŅҟĺŀĴļĿєĶłŀ

Célia Regina Vitaliano
Doutora em Educação pela Universidade Estadual Paulista 
Ѣ�ǲĿļł�ķĸ��ĸņńňļŇĴ��ļĿĻłѣ�҂�����є��ĸņŇŅĸ�ĸŀ�ķňĶĴŬőł�

Especial pela Universidade Federal de São Carlos - UFSCar. 
Docente no programa de Pós-graduação em Educação da 

Universidade Estadual de Londrina (UEL).
Contato: reginavitaliano@gmail.com

Danieli Ferreira Guedes
Possui graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual do 
�łŅŇĸ�ķł��ĴŅĴŁŏ�ҎӅӃӄӆҏє��ĸņŇŅĴķł�ĸŀ�ŁņļŁł�ŃĸĿĴ��ŁļŉĸŅņļķĴķĸ�
ņŇĴķňĴĿ�ķł��łŅŇĸ�ķł��ĴŅĴŁŏ�ҎӅӃӄӌҏє��ŅłĹĸņņłŅĴ�ĶłŁĶňŅņĴķĴ�ŁĴ�
Ņĸķĸ�ŃǲĵĿļĶĴ�ŀňŁļĶļŃĴĿ�ķĸ��ĸŅŇĴŁĸĽĴѼ��є��ŅłĹĸņņłŅĴ�ĶłŁŇŅĴŇĴķĴ�
ŃĸĿĴ�Ņĸķĸ�ŃǲĵĿļĶĴ�ŀňŁļĶļŃĴĿ�ķĸ��łŅŁųĿļł��ŅłĶƷŃļłѼ��є��ĸŀ�
experiência na área de Educação Especial.
Contato: danieliguedescp@gmail.com



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

142

Diéli de Campos
Pedagoga graduada pela Universidade Estadual do Norte do 
Paraná. Especialista em psicopedagogia. Aluna regular do 
�ĸņŇŅĴķł��Ņł֍ņņļłŁĴĿ�ĸŀ�ŁņļŁł�ķĴ��ŁļŉĸŅņļķĴķĸ�ņŇĴķňĴĿ�ķł�
Norte do Paraná, campus Cornélio Procópio.
Contato: decamposdieli@gmail.com

Flavia Daniela dos Santos Moreira
Doutoranda em Educação pela Universidade do Estado do Rio de 
�ĴŁĸļŅł�҆����є��ĸņŇŅĴ�ĸŀ�ķňĶĴŬőł�ņŃĸĶļĴĿ�ŃĸĿĴ��ŁļŉĸŅņļķĴķĸ�

�ĸķĸŅĴĿ�ķĸ��őł��ĴŅĿłņѼ�����ĴŅє�ŋŃĸŅļŴŁĶļĴ�Ķłŀ�ĶŅļĴŁŬĴņ�Ķłŀ�
ķĸ֍ĶļŴŁĶļĴ�ŉļņňĴĿ�ĸ�ŀǲĿŇļŃĿłņ�ĶłŀŃŅłŀĸŇļŀĸŁŇłņ�ĸ�ĶłŀňŁļĶĴŬőł�
ĴĿŇĸŅŁĴŇļŉĴ�ŇŏŇļĿ�ŃĴŅĴ�ĶŅļĴŁŬĴņ�Ķłŀ�ķĸ֍ĶļŴŁĶļĴ�ŀǲĿŇļŃĿĴ�ņĸŁņłŅļĴĿє�

�ŅłĹĸņņłŅĴ�ķł��ŁņŇļŇňŇł�
ĸŁĽĴŀļŁ��łŁņŇĴŁŇѼ��є
Contatoѓ�֓ĴŉļĴєķĴŁļĸĿĴҟĺŀĴļĿєĶłŀ�

Gerusa Ferreira Lourenço
Doutora em Educação Especial pela Universidade Federal de 
�őł��ĴŅĿłņ�҂�����ĴŅє��łĶĸŁŇĸ�ķł��ŅłĺŅĴŀĴ�ķĸ��ƷņіĺŅĴķňĴŬőł�
ĸŀ�ķňĶĴŬőł�ņŃĸĶļĴĿ�҂����ņ�ĸ�ķł��ĸŃĴŅŇĴŀĸŁŇł�ķĸ��ĸŅĴŃļĴ�
�ĶňŃĴĶļłŁĴĿ�ķĴ��ŁļŉĸŅņļķĴķĸ��ĸķĸŅĴĿ�ķĸ��őł��ĴŅĿłņ�҂�����ĴŅє
Contato: gerusalourenco@gmail.com

Jacqueline Lidiane de Souza Prais
Doutoranda em Educação pela Universidade Estadual de 

Londrina (UEL). Mestre pelo Programa de Pós-graduação em 
Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da Natureza - PPGEN da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). 
Graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Norte 

ķł��ĴŅĴŁŏё��ĴŀŃňņ�ķĸ��łŅŁųĿļł��ŅłĶƷŃļł�Ҏ���Ѽ���ҏє�
Especialista em Educação Especial Inclusiva.

Contatoѓ�ĽĴĶńňĸĿļŁĸ҅ĿļķļĴŁĸҟĻłŇŀĴļĿєĶłŀ



143

Tecnologias educacionais como suportes para a inclusão escolar

João Coelho Neto 
Doutor em Informática (PUCPR) e Mestre em Educação (UEM). 

Professor Adjunto da Universidade Estadual do Norte do Paraná, 
docente no Programa de Pós-graduação - Mestrado em Ensino e 

do Centro de Ciências Humanas e da Educação. Líder dos Grupos 
de Estudo e Pesquisa em Tecnologias Educacionais e Processos 

Cognitivos e da Educação Matemática.
Contato: joaocoelho@uenp.edu.br

Kalwanny Sanches de Souza
Pedagoga graduada pela Universidade Estadual do Norte do 
Paraná, campus Cornélio Procópio. Especialista em Educação 
Especial. Professora da Educação básica.
Contatoѓ�ľĴĿŊĴŁŁŌєņņҟĺŀĴļĿєĶłŀ

Katiane Pereira dos Santos
Mestranda em Educação pela Universidade Estadual de Londrina 

Ҏ��ҏє��ŅĴķňĴķĴ�ĸŀ��ĸķĴĺłĺļĴ�ŃĸĿĴ��ŁļŉĸŅņļķĴķĸ��ļĿĴķųĿ֍Ĵє�
Especialista em Educação Especial, Metodologia do Ensino 

Superior e Pedagogia Empresarial.
Contatoѓ�ľĴŇļӄӋӇӄҟĻłŇŀĴļĿєĶłŀ

Lucas Ribeiro Mendes
Cursou ensino médio técnico em Informática pela Universida-
de Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), campus de Campo 
�łňŅőłє��łņņňļ�ĶňŅņł�ŇųĶŁļĶł�ĸŀ�ĸĿĸŇŅƸŁļĶĴ�ĵŏņļĶĴ�ŁĴ��ŁņŇļŇňļŬőł�
Educere de Campo Mourão. Atualmente cursa bacharelado em 
Ciência da Computação pela UTFPR, campus de Ponta Grossa. 
�ĸŀ�ĸŋŃĸŅļŴŁĶļĴ�ŁĴ�ŏŅĸĴ�ķĸ�ĸĿĸŇŅƸŁļĶĴ�Ķłŀ�ĶļŅĶňļŇłņ�ļŁŇĸĺŅĴķłņ�
e na área de computação em geral.
Contatoѓ�����ӄӇҟĺŀĴļĿєĶłŀ



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

144

Natália Nakano
Doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da 
Informação (PPGCI) da Universidade Estadual Paulista “Júlio 
ķĸ��ĸņńňļŇĴ��ļĿĻł�і�����ё��ĴŅƓĿļĴѼ��є��ĸņŇŅĸ�ŃĸĿł�ŀĸņŀł�
programa, integrante do Grupo de Pesquisa Novas 
Tecnologias da Informação (GPNTI).
Contatoѓ�ŁĴŇļŁĴľĴŁłҟĺŀĴļĿєĶłŀ

Rita de Cássia Gomes De Oliveira Almeida
Mestre em Educação Especial pela Universidade Federal de São 
�ĴŅĿłņё�����	��ҎӅӃӄӋҏє�ņŃĸĶļĴĿļņŇĴ�ĸŀ�	ŇĸŁķļŀĸŁŇł�ķňĶĴ-

cional Especializado na Perspectiva da Educação Inclusiva pela 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, UNESP. 

Atualmente é professora do Atendimento Educacional 
ņŃĸĶļĴĿļōĴķł�Łł�ŀňŁļĶƓŃļł�ķĸ��ļł��ĿĴŅł�҂���є

Contato: ritagomesoliveiraalmeida@gmail.com

Roberta Negrão de Araujo
Doutora em Ensino de Ciências e Educação Matemática 
(UEL). Mestre em Educação (UEL). Líder do Grupo de 
Pesquisa em Educação (GEPEDUC). Professora da rede 
pública do estado do Paraná. Professora Adjunta B - 
�ŁļŉĸŅņļķĴķĸ�ņŇĴķňĴĿ�ķł��łŅŇĸ�ķł��ĴŅĴŁŏѼ�ĴŀŃňņ��łŅŁųĿļł�
Procópio. Professora do Mestrado em Ensino na Universidade 
ķł��łŅŇĸ�ķł��ĴŅĴŁŏѼ�ĴŀŃňņ��łŅŁųĿļł��ŅłĶƷŃļłє
Contato: robertanegrao@uenp.edu.br

Rogério dos Santos Ferreira
Graduação em Letras pela Universidade de Marília - UNIMAR 

e Pedagogia pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita��ļĿĻłѣ�і�����ё��ĴŅƓĿļĴѼ��є��ƷņіĺŅĴķňĴŬőł�

em Formação de Professores em Educação Especial 
ĸ��ŁĶĿňņļŉĴ�і�����ё��ĴŅƓĿļĴѼ��є

Contatoѓ�ņŊĸĸŇ҅ŅłĺĸŅļłӅӆҟĻłŇŀĴļĿєĶłŀ



145

Tecnologias educacionais como suportes para a inclusão escolar

Sabrina Alves Dias
Doutora em Educação pela Universidade Estadual Paulista 
Ѣ�ǲĿļł�ķĸ��ĸņńňļŇĴ��ļĿĻłѣ�і�����ё��ĴŅƓĿļĴѼ��є��ĸņŇŅĸ�ĸŀ�

ķňĶĴŬőł�ŃĸĿĴ�����ё��ĴŅƓĿļĴѼ��є��ĸķĴĺłĺĴё��ņļĶłŃĸķĴĺłĺĴё�
Psicomotricista, Neuropedagoga, Terapeuta ABA e professora 
ĸņŃĸĶļĴĿļōĴķĴ�ĸŀ�	ňŇļņŀł�ĸ��ĸ֍ĶļŴŁĶļĴ��ƓņļĶĴ�ĸ��ŁŇĸĿĸĶŇňĴĿє

Contato: professorasabrinadias@gmail.com

Sani de Carvalho Rutz da Silva
Licenciada em Matemática pela Universidade Estadual de Ponta 
Grossa (UEPG). Mestre em Matemática Aplicada e Doutora em 
Ciência dos Materiais pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS). Docente dos Programas de Pós-graduação 
em Ensino de Ciência e Tecnologia. Editora Chefe da Revista 
Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia (RBECT).
Contato: sani@utfpr.edu.br




